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 ربديمدصقللو والان طقخاهب * الزان سيلىذلامزنلاا أ ن كر

 2م شاحر هضم هزم دساذا 0 الو> شاعامر دل وكلاذَو
54 

 ٠ روعمر> ا ق.ض ىو و ىناطو » مل ترغ-صدقو نامعأل لوقأ

 ريدا اراب لد لاو مداماو #4 0 :موراس اامااةطغخامحم

 كالذه.لعنام 0 او قدري طريغهل سدأ ىلسه> ن مال_سعراتشدارمت طبأت ناك ىناغالا ق لاق

 ىذلا لسعلا بصق ل سدالدت هنأا او:ظىذلا عضوملاز م كم8: :ءاعلاو يم ىلع ]وزئلاهو ريوخو عضوملا

 للعج وا اس لزن ىتدم هيلع قازخي حرمد لذ لسعلا ىلع قصل مت فزلا ىلعهرد_صد_ثواقصا | ىلع 4 عم

 ىأهدحدج دقوهلوق مايأ ثالث ةريسم قد رطلاىل 12ه ردتساىذلاعضوملا نيو مخي ناكو ميماكد

 مزح لا و طيضلا اوهددلا مربحلاو لوموهو هب ق شاك اء سعأ ىبءاقو اميضعاضأو اد_حادحدادزا

 ير رهدلا عد درو مزهلا أ ىلا ةرانا كاذف هلوزنثل بص االدعَ_سدىذلا هء>اص

 دس 4 رو نمنوكد أَي قعرشت نرخ ] 2-4 2 :نمرهدلاراتخ عمى نوكي

 00و نان لا نملوك 00 لوع-" 0 ليعف نيهجولا فوهورمهبو

 م4 ترغص دقو ل. ملا ىلءمسهاياهتبطاخم ّ نا. 1 ماقال راها نع ردا

 5 .ةلناتطدو هير وعتدب ؟.ساار وعان نمروعمو : هسطعالا ليسا نم سؤالا تلك أ فاطو

 فاذملاو فاضا اند لصغار هدغاو مدو راسا ىلا اَتفاضالنونلا فذ>و ةلاطاوةصّقلا ىشو ةطخن

 ةدمصقلات امن رهو اذهىلءهءذدهاشالو ةنموءادفامااعهسملا

 ردصت ىقوأج ةراواهلذم 5 5 امسأتاننا1 امومه ىلاتنأذ

 (( موواقعةءداصنمفيبك - عموشمل اهمعع داصن منا ) ديشنأو

 00 6/1 0 ف ن6 0 ب ل
 تاداسااد.سد اند مس ىلءمال سااوهالمصلاو تاحلاصلا مت هتمعنىذلاهليدجلا

 م-.ط ىلاعتهنوعبمدقف (دعب و) تاقثلا ةرربلاهبععو هل ؟ىلعو
 لالحمامالا نةودمادو دوو نيققحا هتان ىنغاادها اوشحرش

 معلا لعحو ا تراس ءهللا ىذر ىط .سلاندلا

 011 0 افولا نس> هللا ن مجازا ةعيطع هاا

 هير دوغلامءدو شو<ىتلا ىطصمىدففأ

 اممم ةئس هيريعملاةرهاقلارم هع

 لضف أ اهحاصىلع هنرعش
 قىزأوةالسملا

 ه«يذقلا

 نيمآ 5



 سم

 امدّااهنمتامالالاسدق : 0

 ةذوجرالال وأو سبع بديع هلئاةفاغصلالاقو ىرهدتلا لئاتىفاري_سلالاقو حبال ل يةو
 [هتم[.طفر ءمسق: مأو «ب امرداافةعرتمل ةمدسع

 الك نيبلالا فك أني, ه ىعاذا هب“ توصن'اك
 امسعا ىذح ىفىفأفيص»# مهلا ناثملا نبلع دش
 امتتناكث يحن طودقو « اعشه نأ هريفانق له

 امعسشقالامت ىدكاعقو. «اعذلا باطولاو باطولا ثم
 امهم ةمدسرك ىلعانتمش العاملام لهاا هس

 امسعأ نكذلو ءاناناكل و اج اكتوأ نانأ هنأول

 امركمنكيمل مارك دع « امول م ةغضاذ تغبأ

 امزنرءاواسعاذا ىت>ادءاو 5 ارو أ عيهللا هيلع

 امعصنلا عاصةلاو ناوءذالا# امدقلا هنم تامألا ملاسدو
 امزرمضْر وه2 نينرق تاذو

 دلع ناب العذل ءردالاو ضرالا نم ظاغام ءاقلادي» شنو فاقلامض؛فةلاو ض..لداةمسسع

 0 ءااءاهل ارم كو نيسلا ختي فيري لاو لاس متو عرضلا نمزبالا بو رخ هد>وهو نيتهعملا
 د ل نإللا هبق لد الا ىراو ةو هيا ع اطل 4 باقعلا رف .ثهلاو هسقفلا قو هوروذنق عججءاررخآءاف م نوف فاقيريفانقلاو سايل زب -ةناوهو مشعلا نممذعالاو سرايلاءايااد دمشةوةه7نيشو هل .همءاب ريع فنزو ”ىألاو توصلا ءاذوةمّتحتو
 اذكوةيملاعاصشلاو ىافالارك ذةز ىلا مذ, ناوعفالاو عقجا مزنرعاو اريك قراذاوسب لا

 مزرمدلا تكساذازه2نمىازو مملامضوةجعملاداضلا من زوعو ةحلاةة_صنيئرقتاذولاك

 كلذك ه.مدق تملاسدةفا عام ةف ب راقعلاو تام1ا ىلءأطد هنارك ذفاغل ا لوطلام ّمدالدو نيمدقلا ظاغبالجر فص ىدويمل د ملا لاقو شونلا ةديد ثمزرمض ىجفأ لاقي ىازلا شو ءارلا نوكسو هع ارمسكر|

 لدره<لءم.ىلوالا ةناورلا لعل دي وهىذلا هد هدامو ناوعفالاس هنوالوع_ةممد لاب سنو العاذ تايذلا قربة يصصلا ةاورلا ىنجنبالاقو ةرورمغنونلا فذ. فلالاب عوف سه ىنثمنامد لا هلصأ
 ا 3 !ىفهيدهشتساتدبلا لهاا .سح هلوقو نا اودؤالا 1 دقلاتااسوإ ده ىلع ملاسهماع
 لاقو تاينلاهةحوبصخلا هعدقالبجهب ربع اشلا فصد ل ءالالاق اذوذةنونلابملا قئلادك 5
 قوف ممم مسن" الما نيح ةوغرلا نهدملءاا بعقلا قنحألا همسش عار كالدك رسل ىف غلا ماش ه نبا

 دشنأو كلذىلءلد,تامءالا نم. ةامووذ ىسرك |

 (( ةنموراساامااتط خام ])

 رد _موظو ه ا 5 ضأ ا نال كل مه ١ اذا
 ربذ-مهوظو هىشاىسافو عا - رتحدوو + ملء



 دمذأو م-ةلايل هلا نيد واهنيد لصغلا عم نذا لا عا ىلء هيد هشتسا تدملاو

 (( فراءانأ ىنمىفاو نملك امو

 اه وأ ثرحلانبم>ارملةديدق نموه

 فصاوعلااملءت 17 سائلا نمو تديةراد نر هلا كفاشأ

 فراقرلا يبو_:جلا تاو نينادع #1 ام-عضتءتاخرينالا “و امص

 قراء 6 نملك امو »و ىد-منم لزانملا اهذرو_عت اولاقو اهنمو ْ

 1 لقاوو خم ىبامحأو ىلا * تدش.ءذاعذ لا للا هنمسنأ م و
 0 عمجاهنادا رأهةفرع ىتح هتءلط7ى أن الف د_دءام ترعتم طوق نم فرع. فرتعت نم سهأ اهفّرعت

 (| لاقذ ىنم نم حا لزا:مىفاهنءلسواهماط ةىنعدا هةرعتدلا اولا قفا هنع لأ فاه دف من با ىف هن ودعك
 فرعم نب ثرحلا نم>ا يعدد ءصقلا ل -هلئاق # ةدئاق# لأسأ ىت> ىنمىفاو نم لكفرءأالانأ

 ىالس ار عاش ىل.ةءلا هء«دعص نن ضاعن ةعمر نب ب غكن ب ل هه ءْنب ضاع نفق ووءنيداروخ نب ملعالا نبا ا

 و اجا ىنهد ش> ولا موط لك ًايةفصا:,مالغلا#سانلارعشأ صرب رح لكس 1

 «( وامه هضرأتولن'اك 0 هؤاجرأ ةربغم همومو ))'

 عج هفارطأ هؤاحرأو هريغلاءنولت اذا شلارمغا نم هريغمو هماهملا عج اوهزاذملا هووأاو ةيوراوه

 | باقف هضرأ نولا_متربغن مهنامم-نواناكدارأ هضرأ نولن اك هلوق .ةريسغج عفر ىهو رص ةلاناجر
 ١ ريهذلا نإ_ص تو .ثىلع عضوتلا ف ف: هلا هبدوشتساو (نهدابشتسالا ل < وهو هغلابأل هميشتلا ا

 هلوقهزو>رالا هذه نمو هر ورمذففةولا فدءدواولاو هو هؤا6“وهؤاحرأ ف ا

 ءواعد امردأ ملاعد عاد 5 هواد_صأ هل. ىف تدصو :

 ((رصتلاب ءادصالا تيواجتاذا « اهكرأ ةاموملا ىنب.متالو)) دشنأو||
 ((ليئاسعلاروقلابعفاتدقو ]ل دشنأو لبقمنالوهأأ
 (قطأامالإك اول [ امو *« ىلامو سقت ه4-سفن تن دق دشنأو|

 || لوقبهتبدعت عّدمتف عنمىنعمن م20 ولأي صالاىفال !لاقيريصةتول الاو درولانبةورءاوه ||
 || لومحىنالىلامو ىسفت ءادفك ءئمأ نأر دقأ الىنعي هعتمقيطأامالا كء:مأاموىلامو ىبسقن:ك.دفأ

 ((اعا سلا ندفلاتنيط اك « ابلعنع*ى رحذاانف دشنأو هلعأ'

 ْ لاق. ةغالبلا ساسأ ىفهللا راج هدروأ اذكو تنيطلد,ت:ط:ةءاور فو نملارهتوان فص ىاطقالوه ا
2 

 . || عا ئاضعأ ىف نمل نايرججهبثرممقلا ندقلاو صخلاوأنيطلاو هو عاب_ابءالطأراد جلا ع. |
 ٠ مدعب هلوقاا!باو+ وعام ةرالاوولعلا قرمدةلا.ةفاذلا همسشت همفو ِ

0 

 ١ اعاطةست ناد أنظننذو « اهوذخأمللاجرلاا تأ

 لوما هذ - د قرتسلت تاق دع ةءاشاد هبرعلا نبا نسحأ اذا ) دشنأو

 2 (( رشم عاوس تغلب وأ ن6 تت علب ةنوجاذهذفانقلالثم ) شنو

 0 اج هلموو 7 زحام وح (هدمصق نمللطخ الوش

 نذادعالو دارباوخا غةلاد نع #4 اهل سلف عب تعط اما
2006 > 

 اورعشامءامعىفو بيغمهو « مهيمأس ا.لاىدعونوةلاخي

- ]2 : 
 2 هيلاو



 اسس

 هلوؤتيب ثنخأو
 لدحراب كن ىلد ووك ءاعىلبو 5 اهرئاز تحال هرب رهتلاق

 لت رشعم اناذ نولزت:سب وأ © انتداعكللءانلعو ا للا اولا ان عدنأو
 طع ةديمع ىنالزاحلا باكر ءظ ىلءتدجو ةرملاوبأ لاق ىدم الل ىثعالاناو دحر ىف «ءدئافإ

 ىشعالا ىلا عفربا ردح دعب ىركس !اهبانثددو شلاش فرت نوفل

 نك أل ىنال ن علا ضرأ ل ثاو !ىفتالضأ تو "رض بركى د-عمنبس يق نادي رأ تح رخام لا هنا

 ا سلط أ ى رض لكى رمصب تممرف هرطم امص اكاضرالف ى ؛رطلا كلذ تكساس

 لدخد ًاومال_تلادر تراسل ,كنأ بان 000 هوتتدمةذ :رعش نم ءامش ىلع ىتمءتعقوف

 ىل>رتطط4لاق حرتساو تا[ المطل لافو هيأ ىلعا س )ناك ذلات بلا نامل“ تددىلا ىت وأن

 دقكنظ أ لاق بركى دعم نب سدقدب رأت لقد _صقةنبأو نوكت نملاق هلغتساف لل

 ىلوةهدشنأت ًادّتءاف همندشنأ لاق من تاقرعش هتحدم

 اهلاديلوقتافك يوضع 5 كلا ا .ه«تلحر

 تيمش ىتلا4.- م« نملاعذ اد>اواتب الاأ م ه1 نك أمورمنتلقثالةديدقلاهذهأ كب حلات

 ةبراجاذاق ىجرخا هاب ىدانق ث رشف «تنستساف ىعوروف قل سا هنتكجاواهذر ءاالد تاعق اب

 ني نسكب عتدحدم علا ةدمدق كك عىدشنأل )اذ ةيأان“ ا ستامتلاوو تغووذت>رخدق ةمسات

 ا ئثادحاوافرحا ممم تفر انا اناا طق نماهتأشناف تعفدنافا وأ فكيت بيشو بركىدعم

 نبدبزب هلد اق ىلمعن نيبو ىنند ,ناك مذاق هدهريغ أيش تلف ل هلاقمثتفرصناف فرضنا لاق اهنعأ
 ةدمد5تلةلاق هش تاقامولاةهتمشلاذ هنود و 9-12 لاى نع نوكب اكتب انايأ ىكيورهسم

 لج راااهيأاعادو قيط:ل*و * لت ص بكر نا ةريريه عدو اهاؤأ
 ىنع اا هامق ىت | لبس ها مبسواهفرعأ الح تاناهبت بشت رب ره نم لاق م كم_س>لاقفاشب هند شناق
 تاثانأا تو عشت 3 قدمصق ك.عىدشن ألا هفىلوالا نمن للا ةبيرق ةيراجاذاف ةريرشاب ىدانف ةيف“

 ىتاشغتو ترعو ىدب ىف طة-فادج او افحا مم تفرع اماه ل142[ نمامتدشناةرهسمنب ديزي

 كناسل ىلع ل أىذلا ةنانوأ نب ندم _سجاشهان ا ريصبانأ كعو رجرتذيللاةىلزنامعأ اراخ د
 تء«ىنارأوه-.اءىنادذقدر طاا ىلع ىب :للدأ هل طهر طا: نسوا ىلا تعحرو ىمقت تكشف زعل

 1 أو س.قدالب عمت ىت>الا الوان ةمع جم هاللائو ىدصقم

 هلبالتم >باقلا ناس كلا »* اه. نافاف ىنحخا اللف

 اهفريس عم يل ا 25 ها رم ىبلت ىأ ىلا هلئاق مدلو باتكحلات امد :آنموش

 را هود 0 هلدالد ربت كو مظءىأ ا مد>و ةيرطل

 هنا [يمعأ ىلءمدق نارب-2 لوم عمو هف باصءقلعتما < هلوق

 يح تادالرم

 اموت دعبلا لوقيمأ مهب ىلع“ همأاقو هلثاقرسسنمل

 وهو مملان مانحأ وع هل همءاعامودحمو فاد اا عاما لمغلا

 اراد اط علوش و ماهغت-لا تربلا وأ ةززم لاو بوج ولا
 ه4 سوال فرظلابءاهغتسالا نينو هنيب لصغلا مقوو ءالوعشم هدعب نانو هنملاو هطورشعامجال يعأ 0

 بر مهمرتةتلاوتذا )ا دشنأو

 110 تحسس سلحح



 د داش
 06 وهو 7 | * م4 ة هس وج 33 ن مازن زب زعنوكم 5 لشن

 و :ةدحلاص نماوعم“ اموىبع * اح ا ومع! نا )) 1

 هدعدو ةساجلا ءارعش :: نم بح اصمأنببنعق هلا

 ذأ هد عارم 1 داو 5 0 0

 + اول ه1 اناةل1كئات سما * مهودسعن مانجو ائملعالل وح

 ىمهدب ىنءو اهواذأو ساأ.إ !ىفاهورتك اهب اوراطو ءمو هلل وعذماحرف و هيسسرأم ىغث هسدلوف

 اوعم# ىأ ل_ءاناردصمان حوال هدو اوعمسا وعملا .كاوذأو اردقمهربخ صو ىته>ن مى

 هءقو تببلا ىفاءفو نادغلا نوكسوءاملا مضن ةعاصشلا»_طنيملاو ءادععالا ىلعان :.ه-وبراقالا ىلءالوح

 دشنأو نيدرةعرمسف ىنثءمالاكلا موهو عشوتلا عسدملا عاون أن م

 ((لزنرمةعماناق نولرتتنرا د انتداعل يا بوكر فاوم كد نإ 3 01

 اهلا وعم معلا 6 كم دصق ع نموه

 لجرلا ميأاعادو ىيطتل هو « لحتضبكرلاناةريره عدو
 لمت موقلا ءامدن ءائئاتال هع ”ةكرعم بغن ءاشيتمت ع تدبلا اذهل مقو

 قا تا :مو 0 [ الاد سعر كل معو ىلع ميدبلا لهأ هبدهشتسا عّوهلوق

 لاق لقتلا _كامءاغ لاء الذ ىلع لانش الامزبادهشتسادقو دعب ىنععن وى كالاثردووانل نردقدو

 ىلع عييدبلا قهيدهشتساامةديصقلاهذ هتان مو فىردصت "وهو فاقتلاب هنوورب نوريثكلا ف ممل

 ىلل-طه لمسسم اهب لع دا ءارمضدخ 5 5 2كم نا سار تع ورام وطظو

 لبكحمتدللا مفارز بم « قرش ب كوك اهنم سعشلا كحاض»

 ىلصالا اند داع نس الو د اورام بذطأب امون

 كدحاضدو عادم ىلطهو لل اس لمسمو لهسا ادد لصالا فوشو عضوم مس ا ىازو فلا نزلا

 لدوطمعو نابرقرمو همظعمْئن :لكتكوكو ا تلامشح ا مهر

 هلوقتاءالاهذهدعبو ”ىثعلاوهو لمص أمد لصالاو رونلارهاظ ل هتكمو

 لحرلا كلذ ىرخأ قلعو ى ريغ الحرث ةاعو اضرعاممةلع

 مظن :لا ماقال ثالل_ثالاعنال قلوه هحالل اعفلا ءاذن ىلع 8 دو! ىف ف:_صملا هءدوشتسا تيملااذهو

 اذهدعو دصقريغ ىلع هأت ١ ؛اذكهل ضر 3 نم لمعمل ا يعلاناضرعو بهملا خفلايةقالعلاو

 ل سولو. و نادوءان هي هءحاصب قى ميمرغم اذ اك

 لجراب كك :مىلد ووك ءاعىلب و #3 [هرئاز تحال هرب رهتلاق

 امنمو ب ا ل

 لءولاهنر ةاهوأوا خرم سد ملف 5 اهنهو_لامو هر هو نص مطازك

 حطان لميوكر ,دقتلانالرذ_ةمفو دوم ىلعد معا اذالعافلا مسا لامعا ىلعشدم !ااذمةاهلادهشتس

 : لثقلاوتن لا هيق نهذن نعطلاك « 0 ا نآو نوهتنتأ اهنمو

 هلوقو ىروشن ىلعاف هنا ىلع عب وذ نص مندا نعطلاك هلوقىامناقام»ا ناكلاع وو ىلع ةاحضلا هيده_ثةسا

 اهنمو ةليقن عجل تذلاو ثالذيجلاءد هنا ىأل ثقلاو تي زل همق بهذي
 لعتنتو ىغامكلذك انا « !:للاعنال ةانحاتي رئامأ

 لزغ ًاىشعالا لاق ىبع_شلا نعح رسفلاوأ «حرخأ» ممل فس ىفتيملااذهبفنصمادهشتسادقو

 هلوقتسس ف لزغأف تينا 0 أو تيبفسانلاثنخأو تدبففسانلا

 لح رلااحرلا ىعاك اني وهلاىثت * اهضر اوعلوق اوه عم ءاع دوف ءازنغ

 نجر
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 رعمأاو لاضلا نكءاماوهنم تدبلا طلممأ اماي
 دعب عاقلاتايبظايهتانأهلوق ىزرخامالةيمدلافتنأرو هقملاعت ضعي ف فنصملاط هت: ًاراذكه

 هلوقاعدعبو ملسمأامايهلوق
 رنولا نءنخلاه صقر ىسونلاب © رسلاةنامدامأ ىلا ةناسنا

 نيب هلت يصو ىودب رعشاده ل ماك-او لاذ ىنةثلا لماكت ا ةرتم نما منا لاقو ةثالثلاهذ هريغرك ذيلو

 ىلع هزمت) هريغد عشتسأو يتلا لعفريغمت ىلع ةاكلاكفنصملا هيده ثةسا تدملاو "ىورءارع-ُكلا

 ىلءع_:دبلا ل هأ هيدهشتسا تيبلا عاقلاتايبظايهللايهلوقو ءاحلايهنارتقا ىلءو ةراشالا سساريغصت
 ءابو فلان عجلا فةيبظءايْكلب رحت ىلع عصوتلا فف:_صملاهبده شتساو فراعلا نهادت ىعمملا عونا
 ندشو هحالمعثلاغ“ نم لمأ ريغ_صتغل“أو ىجرعلاتامسالا هذه ةي_سن ىنيعلادهاوّد فو

 همأ نع ىزغت_ساو ءانرو عاطو ىوقاذاو همس ملصأ ذاانودىظلاند_دنم ثنو عجب نونلاد.دشتب

 مها مضرعدلاو اضرأف يفتلا هلاضدد_>اوىربلاردسلا غيم مالو ؟لاضلاو نداشوهف

 (بنذلارعتلخاادارصو سيانا * معاك ت اجوزلا ىوذغمل حاب إل
 «( دوقولاامهءاضأذاةدعجو * ىسؤم ىلا ندقوملا بحل دشنأو
 اهلوأ كلما دبعنماشهامبحدعرن رك ةدمصق نموغ

 دد-> هديل لا قبال 001 د.-ولاف كدع نائل امع

 دوم مأء و ضلاغدعبأ « اهارتله ةدعجران انرظت
 دير ل ض ”ىأ هدا عج 31 تلاقفانلموم-هملا تضّرعت تدبلا يف

 دمهثرلا خلاو ”ىدهللاوه 0 كري_غهفللاا هك تاقف

 ديعصلا هيتلزئاذا بيطد « ىصملا ؟-4لاو ثالملا ماه اهنمو
 دوسالا ه-ةفا نمقرطتو * مل ضفهئمةرريلا ىلع مد
 دوغ تيل امكح مهباصأ « موتلاخ ةلالضلا ل هأناو
 ديةةسم عض ناغضالاوذو * ىذرينمكص ءاطأ نمامأو

 اهوهةئيادهد_هجو هنداىمومود.>ولاو لمرلا نمسيثكو هو اقناهد>اوءانهدلاعءاقنانارسنلا

 تبدو مقل بخل ىمزللاوام مملاقثا لديا عءاضأذاو ىرقلار'ن نادوو انك نادقولل نام نافطع

 دمنأو اعاباكدوتوةءاضا”ىلاهللابء> ىنعملاو بح وبحأ ن ماهفو ءاذلا مضر ضام لعف

 (( لبهمريغس شف قاطنلا بح « دق اوع نو ناجحا
 0 اهةاطند_ةعو اهرك « ةدؤذمةل لف هبتاج

 ك1 ىلاههاود ىفه>سئمدقت

 4( ىنعادابزهللا لتةدق « ىنحايلاةفارتفيك )
 (( علاوطلا مول اواهارشانا 1 ١ هشنأو
 عزل هيطخلادهاوش قهحرسثمدقت

 4 رضعلا نمتامسارلالازولوزت « هدة الابجلاداك كلما ))

 م جالكز عام تح نوش غبر 0
 دءشنأو هد رسل ع

 101 ا ور



 يفرك

 هنو 0 6 7 0 ا 3 2و مآ رزتةرسشلا

 فديكف" ىجتد اراذه مهما جالا بر ةعتلاقف ثيغلاا ميعحتت أوزيتسلاا علت هلو هأم

 كا است هل لاو دبحاصو رار :حيرذل كدا

 فاصنالا,ك:مىذرب ناكو * فاسو أى رحأاملاطا
 فاك ه-.ةور*دأ نمتسا 0 قا ا ارا

 فالالا نعىاالا فرت

 هسحةبوردشناف تام.أىف
 فاطعتلا ماد اع وهو د فاصنالا,ك ذم ىذرب ناكو د فاخلاارأ فمنتمل كنا

 0 رهدلاورهدلا ىلعنبعد 06 : الالوةك فاكه فو نتتسا !هلوو َن املا يقانمبب>اصلا5

 1 و مهو ةدعىفك موق نع ءهدلاربدأاذا رك لوفر

 (ماح كراء ىل_ةةؤرهاىفا + ىرمد قالت اقف ىنعرمهتا تلاجإ)

 مادقا ىذ ضءهفنتيامعف ع ما_عصدس اهتيسش غرامدلا نا

 مانالاثداو> لبق نسلو  انةرقو بان راود» راد
 ماذج نبا كراك رايدلا كمت « 1::الل حلا للطلا ىلءاج وع

 ماحودرطىفةماعتلا كتر « تشمكتف اهأسأ ةدحمو اهنمو
 ماد مئر | عي _..دم ءاعور ا اهسأرءاسةال ءلا ىلع ىددت

 مالسىرقلاةااس تعحرو 03 دحاو هقانءازحريشت د رك

 د_:هو بضهو نال_.>ةهلمهعناتناعو ناءضوم مادقاىذو لوالام وعدم نتلم_يععماص#

 دهشتسادوو 0000 ريغتملا للا افطءااحوعو ءاسنءاع* أسيل وانتر وو باررلاو

 1 دو امترحرامأ هسلو ترواوواولاو 0 معدقو ءاشماذحن او كلذىلءتيدلا

 ءاعو رو حقد ص ماسو داشملا هالعلاو عرست ىدو وسلا أ مراحماحو 4 :م.كترو تعدم

 ىاطعست ىبءعرسستو ثتد رطضاتلاحو همدرف :مادو حورج مادو فهلا فرط مسنملاو ةطمشن

 رهظاافاةلاءىرقلاو مارح ءاع كىرص ظفاد سدقلا ىصاناود فت دملاو ىنكح ىرمهدقأو

 (( نار أتالوانهطكاوباط ]) دشنأو
 عنا تالدها اوشىفهحرشمدقت

 4 نول درلا هلا مةنتامزل

 الند انالز“ :ميمأاماي)» لو مأدهاوش 0

 رخلا كلذ ىفامةس ترئال 3 رواامو تر ظنول ءا ءارو->- ا4وأ تام .أنموه

 رطلا ضرتلا 00 3 0000 د دادرب

 تنوع اراذغم نمور كلارك اعاد ماب
 77 الكر قدرو

 رو 0 31 5 #4 برا نمريسطلا| مع فرت ت بتنآذ داك

 مشان ندىل- ءامأّن كةمىاليل 0 8 ن و عاملا تاويظاي هللاب



 0 و نيو.“ :ةاادها اوشىفه>رسثمدقت

 ا نسبا علو داجلاق قدناك 5-5 0 مس ن , م وطخاهش ]) ظ

 7 2 اه مو_.لاك د هلع عم الوتد 13 نال

 ثرحلانبورع دل :رمنا تتء> خلاق ه 62مم ىلأ نءصضاعو اندر ك و اذ ثدح هيلامأ ىفىلاقلا لاق

 اهاربه_ههلانيديردو تلستغاو و اهبايئاهنعتضن م بوجاسهدو زيف ى هوءا سلا ىفوديرشلا نب ١

 ىبسح مفوقو ناف اونةو «ىتحاوءب راو رضا تاومح دي ردلاقف ءارثالو
 بقثلاعضاوم ةانهلاعذد *« هن_سا< ود تالد_:م تببلا تيأرناام

 بضحلا هطد ريريعيلا مدأ « ةاحلا مك اريضم

 هك نم اذ هداسعاو 3 داو اولا 00

 ىطخام كانها شغ « 0 قمر دف

 هد_د>ا اولاوريعملا بناج ىف بر كا نم 437 م عطقلاا و تفباضي ألاقيو فاقثا هكببقنلا ىلاقلا لاق

 <« وتأو هزم اا اوهروب ا هرعاش هات ىف شا مدْعَو نءالاوهضا عدلا نمضغو ةيقذ

 ىلعادغ عصا فدازو ةصقلاه ذه لكم لكلا ناو ىار ءالا نبا أو هلم ع ىلأ ع نءعىاغالافحيرشلاو 1

 كنية معلا نيرد تجدي نزاوه سرا كات ًاءاساح ا.لاقف هود أ ماع -::دفاهطخيأبأ

 د ديردىرظن | لا |[ اهلودسملو تدع مى 0 حر ظنا تلاع

 /تاقايلاتهان اير لو اههجو ىلع حاس دق هن دح وناوه.ةبهم.ةفضرالا

 قكاوعمل-2مى ع ىن هكر ات ىفارت ًاهنأا,ت لاف اهوب أ هدواعف ضرالا 4و ىلع حاسد هلو تدجودق

 نان ديرد فسدفدغو ًامويلا ةماه مثج عشك انحامرلا

 ا ا ل ا

 (( كام لج كئاطءنمو فيكف *« ىنءئطصاق ارك تانغأا ل )
 ها

 0 ا ا :ءآقرمسدقو جاحتلا هايأهب طاخدب و رازح رماد

 رك اسعنا «حرخأ و#ىأفهر ءشرزيجأ هلو ىلا اهتمامصت هثبأ4: :هباطقمهردن 0

 َّن + ئقانلا ءدربملا سامعلا ىفأ ع نع جارمسلانبركي بأن ع ىف أ ما[ عدم ىف أود رط نم هل رات

 هلوأىللات ق ىدر كا صوم .انرمصالف الملا د_.عزناعل -دي رأى أعم تجني و رلاقلاق ىعحالا

 اه مانرمدحدق كو تلق ”مذلاج لو أف تاقومعت 0 ًاوؤحار كد وزار

 | فال آ هرمشعد هل صأذ تروحر أ ءدسنأة تل اوام دل لاك ناعلسملا ا م :الف كاف هللا ضف تكسا اقف

 تسقلاف لات سانلازحرأكذ اق لد دا تكلا لافتات ودك ادام 51 نمان>رخامدف

 لاقف هنديامذى :رعشت هذخ أ ا امبصت ىنيطعي نأ هنم

 فقاه ضل نم تئشام ه:ةرمس فالالاو نيل عالا ع نعفأت

 فاك الاب دورسلان درك لاك 031 فاويعا اذ ضآاماذأ ىت

 قارتءأالو سسك امي نمو فارمدىل 1 ءىزذلا 5

 فاصنالاك نم ذرب ناكو « فاحلاانأ ف_صنتمل كنا هبيحيةؤرلاقف
 ىاصلاكادنن 6 00 فار .مالاوذْك هع غىبيلط

 1 ك7 نال غفل
 ىوذىلءمهعدقتو نابّْنلا ىقانم باتكى ءاصىورو هنو رةينكءافو ةلمهمءاح مح فاخلاو أ

 ضغلاو * ىاصلا كلادن نمىظحتملاب د



 مسمع

 افغم مع تنك اهراتخا اذا * ثراو كندم_.ءامهيالءلق
 اه ءادلا كلل سس ىذالا كرتوو انالابوريشعلا ناعظا قرت ىتم تدبلا حت

 امَذ_ةمىامأقامد_>ًاءاذا * هال ىاو_-هىفىنتشعنامو
 امطاملا يالا تمطالو كيلا «ازئامعوسلا سها تيزانتئشاذا
 امو -ةَمق هشيم دواىذو * مضت ملفا هنءتضرء ادق ءاروعو

 امر 2 ميعللا مش نعضرعأو د هراخداميركلاءاروعر_ذغأو

 [|مىقم ناكنا معلا نبا مشا الو » الد ناكناوىلوملذخأالو

 امدعملاملا نم صةناذ ناك ناو دع ادعامت ىانغ 2 ىندازالو

 كشنأو برادالا ةارادم ىف ليام نس أن متايبالا هذهنوعسد نبا لاق

 ( مازحرطما ه> 62 ناك ,

 صوحاالاهديصق نه” نب وندلادهاوش ىفه-رشمدقت

 *«نمادلا ب: كل ذب

 (( اليا ءاوسامو ذختالو « هلوقغام ريغاق-وه ىف ا

 0 رو:كمريغىدنءلقانتلاىلع * هتدومامو ىب_صخأ هانا 2

 0 1 هنعهتلا ذر نام“ هفال ىف ةفوكلل | لماعة يق ءنيدماو هم'الءاخ أ حدعقاطلادم.زىنال وه

 ِ هدعبو روك ذملادِياو مهنماهءاتقاذالبا هلاوذخ أ دفاوناكهلاوخ آت اغت نا
 عءلاىلع « قره ط اوف انداو ىو راو ىرأ

 دشنأو ريصةةلارذعتلاو اهاقسىورأو ىرتهلالع»ىعرأ

 / ( با الومأبوم-أنأشاىأ

 || ليعم“ انين سحلا ىنثدح وصلا لاق ةثارو نءصاعىنتدوساف هردصو ليفطلا ننضاءعاوه

 ا ليغطلانن:ضاعلوو نمرفن أر فخاللوقد دضتعملا عع«لاق

 بكوملكىروهكللااهسراقو * ضاعد._بئبا تتكناو ىناو

 بأاالوءأبو أ نأهللافأ « ةئارو نع صاع ىنتدواف
 ىكنع اهامرنم ىرأواهاذأ * ىت-تأو اهاج ىجسأ ىننكلو

 || مهبالهباقحال كلذ ناحح مهنع ص ق:ناق هناب انهفرم”كاذيدب زب ه سفن: فرش: ناددوسلاهللاواذ_ه
 اهوأ ةديصقنمةروكذملاتا..الاو

 بذ_ىلا ملسلاك اخت كلارأ هب امدعن ثالام”ىرملاة الوقت :

 51 ذعار عرس 0

 ١ رسكحبنكدملاو عافترالاوول ءلاوهو تعسلا نموه*أو 0 داوساا نهىنتدوسو 1 ددللا ءاسلا

 اهامر نم ىرأو ىنعملاو ءافرعلاناوع السدو هفارعلا ىهوهناكذلا ىفءاقرعلا سأر لأ خفو فاكلا

 مستو مل_سوةملع هللا ىل_ص ىلا ىلع درو ىصاعلا لطلاب هاعو سراوفلا نمءاسو رةءامدب

 تاك ىثالذْت ثا نوعاطلا هدخ تنساه املا مسو هيا عدلا ىلصهللالوسرلا فه دّدهتو

 مدقا-1هناو ريغصتلانزب زجانأ ل قو نيازي زازجلاايأ ىنكرهنا حاضدالاد_هاوشحإ رسقو تازهعملا

 دشنأو روءأن اكو ة:سنونامو عضبهلناك

 دو ىلعدهاو ىفهسئمدقت



 مكب

 ( كرم ةعرعشو مخ !اوأانأ)
 كلوق تبرأ ير غلا نيل .دعاامكلاو اوأ لاق لاق ىىعكالا ع نع فاغالا فجر غلاوأ يرخ

 تانك دح ؛لرعشو ك سنن تن تكك شذ[ ل دعانا هدد كسنفطك اتت | قرا ادبدد_ث ىلع ضدال « 0 م كَتناك
 ىرد _طمّنيام ردت « ىرعشىرعشو مضلاوأانأ .

 ظ دشنأو امهاو مخلاو أك سمأف
 (دوربو ة-دطدرو شح ىوذم 0 هءاعضءة:نأ س15

 8 تاظافوحاجزلا لاق داضلاب4_سقن تضاقو ءاظلابثدللا ظاف لاه ةمقملا ءاظلاب 5 هنئاقمس ل

 ءاظاال_>رأ طاقلوقب لب :سءذلاو اغلا نيب عمدا ناق ىبعحالا الا عبجلاد_:ءرئاجءاظلاب هسسقت

 ردىل-*و ىرعش تء تدءلله_لعربع ذو ض ” ىلا اذهب جت ءاظلاهسغ:ىظافز و ىذلاى رين |لادو داضلابهمسفن تضاقو
 هواماح نكمل هدل_> أوةعطو تناك اذاةنالا ةلمسهملاع اطلا خو هيد دل ب ءارلا د 0 ىقرملا
 هاهعنم نوم ىذلاام داكىنالوخ دىلع عكودلا ففنصملا 0 اتدبلاو درب مجدوربلاو نقل

 *« عباسلاب ىنىاو:وا 0 0 !نايودلا

 «(ءاخالاو ةذولا نيبو * ىيبنوكيو مداج كأمأ ) 0

 ءاش ردامم ندم اوه

 7 ا ب سرا تيوب ات 1 اكل

 املوأةئيطعلاة دمصقن مازع

 ءاز *ءلا تاغدو مامات 7-0 ىزعت ل هةماما 1

 ءاكملا اوهو ىذ_ةاهبلوذأ « اهنمعمالا ضاةنيعلااماذا
 ءاقيلالاطناو هتةيرط © قتلا تب انام كر
 ءانث هك شل ةنطق ذاك و ه1 نوتملا بد روع

 ءاّقل هت ىذما سداف * هث :م نام ةباْسلا ب مزاذا

 ءاوس ىلخ ىلع مو 3 ىل - مذ * رك ني ووع ىلبأ الأ اهنمو

 ءاحرلاو د_ءاوملا ىءاخ 5 فو وءدفايثا ةللزإ

 ءارثلا بسلا ىلع مراعأ *« موف ل-.<تةلعدقىناو' اهنمو تنبلا كأم

 اًواَضْأ ب طظم ءايالا نم *« تالأ اذانءذلاءوقلام-ه
 ءاودالاعفراذا ىاذلاىول *« مهوةهلعنذلا موقلامه

 طورمشلا عاةجالن ك أنو: فد >ىناةناو رب ردا ماه ذةسالا هزم دور ال دعا اوشه-فتددلاو

 كر كالامئا هدر و ًاثللذ ىلعو ماهفةسالادءعبهعوةولواولا د ءبةردةمنان عرا 50 ثءااثلاو

 4 ات ىت> مطاع مط25نلو *« مهذدوى. .ةساو نين دالا ع نعمت )ل
 ايزو أو اوافق قاطلا م11 ةديصق نماذه

 اهم قرف ك- ركل امد جماونوالالطا فرعتأ

 ام -*الو>و امانأوارووه- و كسلا ؛:ًادعبحاور الاهبتعاذأ

 0 رهدلا هل قلت :نأف كماع د ن 0 نايم تلو

 انعستماني لاما راما ذا و« هناقدالت لاىو متىذلافن هدأ

 ابظم ىوجلاريغأ ىدخت يده #4 ثراودءسف هذ نيقشتالو

 ا مكس كسه ع دا مك 275 0 هما ارك ىرمشتو ا ع قيدقد

 0 يس ااا ا



 نانراو عسجم”و *« ممأتهيف برعضب
 نال قزلاوادغق « زلامذك ن-عطب

 نب ركن ىلع, بعص نب كلام نبنامز نة عبر نناميش نبا تملا, ل يشدمعااذ_هدنغلا ك ةدئاخ

 ىم#و ةيلهاذلا ءارعش نمر ازننب ةعمب رنبد_سأ نب هل ذج نب ىىعد نب ىصقا نب بنهنب طساك نبل ئاو
 وءهواركت ىأالف همه ودم م ورم هنتس سوسلا برح ىف ف. ىنبىلاا ودع لاو نر كين الاد:

 ةمطعلا ةءطقلادتغلاو هبلانووأتادنف يدا نوك نأ نوضرتامأ لاق انعاذه ىنةدامواولاقا دج نسم
 ممنورب اموذ نعجرب هنعتد مذ أ هانعف هنع تعد أ امأو م مرح نءانوغع ىأا نقد أوو لمخلا نم

 ىريربتلالاد اونك ىذلاك لوو هللا كعجرناذ ىلا "لاف ذعتمردصمعجرو ةعيطقلا دعبول هلاىلا
 نونلا ف ذخ اوناكدارملانوك نأ ة<و قاة:الاوةهلالا نم لق هوناكىذلاك هانعم نوكبن أ لقي
 مايالا عحرتنأىناثءلاىفو تناك مهلاو>أ مايالا درت نا لوالا هولا ىف لمأهنا امه قرفلاو اغمْدْدع
 اذاو هيوغر تءهذىذلاوهو حيرمدلا نيالا دهم _ثريخ هبشد ملف صاخ :ريشلا حّرصو تدهعاماجسفنأ

 راص ىنهيىممأو نانرعوهو ىسصأةىورب و ثبت ىنعع حّرمهلمقو ناب رعزرللافهوغرلا تمهذ
 ناودعلاو ةعزانمعضوماع- وو رعشلا ف نةدودقامتاوخأو ىعو ىرا بلا لات ع أةىوربو

 اودةعاممهاتاقننأالا قيما ووعربنأ اوبأو ةءيطقلاو ملظلاو ىنءلا ىلءارّرم أال لوق. ىجملاو ملظلا
 ةازاحلام_ولعف ىلع قاطأو انيلعاو :ةءاكم هاني زاجو انءلعاومكح امك مهل ءانمكح ىأ اونا داك مهاندو
 ا ظجانددش نادتنيدتاك ل ملا فو ؟-1ءىدتعءاام لثعهياءاودتعاف ىلاعت هلوك هلك اهشملا باب نم
 ةهلمهلابىوربو عوجلاهروس نم هدنعال هءلطملامهاذهتاوصاد _ثاهنالو دغلا صو ةمتاابادغو

 مالعالاو سائد الا ءام- أ ىف كلذ نولعمد مهوام كن هريعذ تأءلو ثدللارزكو هتسرف ىلعادعىأ

 ىأ تببلا ناودعلافوهلو5 لاحلاعضومىقوهولاسى أ يدمة ؟ءاذغو انددشي قاعتم برضو
 نرقأ نمةفاطاىأنارقاوّرمااةيداعدرت شان م4وقكوشو عدرو م ماودعل مقءازجلابمهلعانئادتعا ىف

 نمللاا:هنارقالا ل_ء< نأ هنمدو> أوى رامملا لاق هرمشعف ديف ناودغلا لثعىأ هقاطأ ىأانارقا هل

 ضءدوهلوقو ضنا ذا نرقتساو نبملان ردم وق نم هلع هلتاقت نأالا هرهشتو ه!ذتالىأ عوشالاو

 فيعضتننغوو هلدامقنا ىأناعذاو لذلا ت2 لود له اددع م1 باح :راىأ تدبلا محلا

 ىأىايأءاسنلاريصد ىأ ميسم ”و ممأتىو ربو هتدشلهئم هوأتودن :رنانراو لاذتع .ضدتو بورمضإل

 حيو نعطلاهب-ثقزلامكنعطنهلوقو هلدقبهيخأو هئبانلجرا مجتنو مهلقلجاوزالاتادقاو

 ماقمرهاظلاةماقا ه-فو ىنعملاماتدعبءاج سقت ن المقزلاو هلوو ءىله نءلاساذا قزلا مذي هن مدلا

 (( نامز نامزلاو سان سانا ذا دشنأو رمذملا
 اذكهةيرصدلاة بالا >اصددشتأ

 داعم امملا ل-هةنءىلهرلاىول ٠ ىوالاىذب ىللام>اىلا لهالأ

 دالي دال _ءااوسان سا[:لاازا هن ام نو تح اهيدالس

 تخأنا ىثدحلاق ةيوارلاداسن عج رخأ م ركذامفداعنمىل_جرلامجىناغالا فلاقو هلئاقمسرم
 بع ىف ىنا دأفامعكد رأالأمهنمملل-> رى لا نت رعلا نمموقتاقدص تءاولاق داى نما

 بودكمةيلءلبجلا نم ةو رذ ىف هيشن ذفانق نمداعماهس نم مو سانأاذاف للءح نم
 داعم سول امو لمرلا نم « ىوللا ىلا مه تاربأ ىلا لهالأ
 دالبدالءلاوسانسانلا اذا « اهلها نمانكوانكامدالب

 كناف ؛كلهأ ىف ل تت الودتلا قتاهبرديعاب مدان اان بوتكم هماءر هبانأ اذافرصا | لحاسىلا ىنح .رخأع

 دشنأو كلسلامقزرتالو كور ويست



 م4
 ام حالو ل ة؛نام>و ًاهدرو باذن هنالدبا مل مقو دحوم موضعب و ىنثممهضعاى أقف وذ-

 نءاتلاىدح !ىفذذ جست هلصأ ىغفن دو ىلم اوعلاىل :ناا هبا ىتا'ءام«الا,نوكءاغالادبالاو ل.ماوعلا

 دشنأو طءاغدعا>و هدا ةعاثملاو شحوم ادب ديالا دوب الو هت.غوهتءاطاذاهم.غمت لاق

 ((اهاعب لقبا ضرأ الو ))

 اهقدو تةدوو:ضالف هردصو ريغصتلاب نب وجنب ساعوشو قط ل-رلوه

 لاقبو ضربالاباصءااوهو نزلا ةدحاو ىهو سدل لعاملاعاوأا مئاغلا ىلءال مءاواد ترمة: صو
 نزملانمهوقلزنأ 6 هلوؤهدربو هسفنرطملاهنا لاةف توعس نبامهو ف :دملا لاك نزلا ىحرطلل
 فوذر م كئاو هنزل ت عنو ًاهريخوأ ادةءملاربخ هلا او ترطو فقدت تقدو رطملا ةل+عملالادلابفدولاو

 ل ل اهري_ثلعناو أ ةنزملاةيرياا مم كا ناهب ار هاا :اواهةدووه دوحومىأ

 الوقب والش له .لاعد : دقو لقب أل قبلا هفتينياملوأ ناكلللاةدو عفرلاو بسالاهسااوم

 0 ءدا اوناك- ما فل قب ىععكالا , ممةعاض ركنأ او ريغال ل قير عشلاهنق تيثباملوأ مالغلا >-ولو

 يم ىلا دين سملا ىلعفلا نم ءاد لا فذ> ىلع لقد ,أ هلوقيدهشدساو بشاعوهف تشع *اكزا هلا نمالأب

 نانا سك نا معزو مولا لطيرشرالا لح رااا اكو ه:طللالاق روك ثوم

 ءانلاكازمفل ارك رقت اها تاهت :ألوق نأن مع 0 ةرورمض»تدملا ناورمذلا ىفزتاج تالذ

 نا اركذو هرم لا فق دما نم سرع كاان توك ناروخ ل كا ل ةزمهلا فذخف

 لذ لئاقلا نا مص و هباورلا تح ناف ىةصملا لاق روك ذاالهالابو ءا ارميا

 لوةمهضعيدشاد ادار هريعلا تناك د هذالاو هاعّذم ناك نبال ص ربك د اانىلقد 1نضرأ الو لاوىذلاوه

 رك ذو تا اتا اذه . نحف اج 1 طو ىتلا هدغل ىذتقم ىلعم اكتب لكو ضد

 دهاشال هنأمهضعن معزو ذقم» هيؤدها الفاف 0 سمنت يا

 رامتعا ىلع لقب ,لادو فاض ا ف ذف- ضر أ ناكمالو ريدة ناو تاذاض»أ ب صنلا ة او ر ىل_عهسيف

 ننأو روك ذملارامدعا ىنءا هل اعالاتو فوذلا

 ((ناوخا موقلااناقو * لهذىن نءانمشص

 اهوأو سوسل ا برح ام اةىنامزلا د:ةلاةدمصق نما
 نايدداضربال مكلظلاناموقلااو اودفأ
 ١ ناريت ىل هوامو | ميكس دورانلا نو

 نارهاو تاهو تن # اودءالناودعلا فو

 تارقأسألادنءم 3 وقالاعمم وعلا و ١

 ا 0 «*« اودعلا ىوسىمسملو
 اونادىذلاك اندو « مهنماناصأ سانا

 نادارويلانسق# ىرز مهعم انكر
 ناأمصعر - >1 ار دع له [ىلا هعاطلا قو

 نالذ كلذ قو 7-0 اطماوأ تاالث ا

 نامضغثنللاوادغ# ثسالا هذش انددش
 "ل ياللا بص



 «سداسلاداتكلاج
 ((هلذاو 0-1 !اديدلا دو.عو 0 هندحوف هر ك,هياءتركي ل د

 انو آ ىلل“ىلأنري#ْزلةدم دقن مازه

 هل- او روامصلا سار ذأىرعو 35 هلطان رمصقأو ىل تنعلةاااك

 2 هلفاو تغتام هيفدعم ىل-ع د ةمات مادي ضايفضأو تنبلا اذه لمقو

 هل-ئاخ نأ نردياخ ايعأو 34 ها اروطواروط ه-ة دقن هدعد و

 هلئانلاملا كال ميدو كار #2 هلامرجلاا كا مال 1

 هلئاستن آىذلاهيطعت كنك « لال_ّمم: 4س ةئحام اذا هارت
 هلماو هناك ل اءامثدرو 5 «هباننوشة بار ءالاو د11 ىرت

 هلتاقعوملا أب ىت>بايلااوكل « ا .- ص لاق هباوأ اوأام اذا
 ةلذا ب هللا ىدماف 0 * هسة ريس هنكى نكمل واذ

 لئمامصلاس ارفأ ىرعو فكرمدقأو لطاسل' كس ن ههبناك امد: ا ماقااادح هلوق
 نو.ذةعملاو ىتح“ ضامفو دمسلا ضب الاو نطايلاىلا لمملا امصلاو 4 .كرأالفامصلات كرت ىأ هبرمض

 هلفاو وبو مو لكق هءاغزو كحال عطقننال ةئاداهنا ىأ تبغتامو هدزعام نوءاطف هنوأب نذلا

 ةديبعو ألا همظعم نم عطقت ةلمرلا ن موعطقأا عر هج رجم جبة رديت ى الاف عرسصلاو او هاناطع

 راهنلاو ليلا نيد مرمدد هنالعبص اى سصلا لاقب و لما نم ةيقدىفهءلعادغهنأدارأو لوللا م رصلا

 هنعدّد ى رك ى أ همقهنادخ ىذلا هانا نأ. ردرال عأنب ردي هلوقو هلام قافنا ىلع ه3 هلذاوعو

 لئاشلاو مراكملافنكت1تاذالاىف هلامى:-::الهلامر د !بهذالهلوقو هبوثدوب ىأة-ةةوخأو
 ءامىاكلامد:بازاكلاو هلاجرلابار_ءالاو ناسرغلا دنملاو كحاضملاَبمو ءاطعلاولاوذلا

 0 0 ىرقلاعوجلا ل: اكو اولدا| اودلاو عارالب لالا لماو_هلاو صاع ىن ضرا

 هلد اق اقاهعمضتالاو 00 هرغد يصل نأ لعت تاقف هلوقددمصقلا

 1 اهتاصو نأ ىلع لءت عوقو ىلع عيض وذلا ففنصملاهيدههشتسادو

 (( د ومو ىنثم ساذلا ب .2بائذ ع كبس :ًاداو ىلهأ|_ةك-أو

 اهو ميس ير ل

 5 -2»ىذلاىنزح ىدواعو 0 دقرو امام ىلو>ن م تاالأ

 دع عرشر دج عواض لال 20 اًمنأ كت دفئ دىدوأعو

 دعم ىذثتنام اذإآ؟؛ ىوغ 4 نمدمدنعةح ا: صىدب توأب

 ددود د نمو ىف نم سنا #2 اعفاو محام ناكحذاهنأولو

 اهمو ثدبلا ىلهآ كلو
 1 دعا هءانملا قارطابدوأ ِ هنا د> ىلع قمدال رب هدلاىرأ :

 ىهال_م١ق ىذلارثولا ةلمهمهرخآ ءاراانوكسوةم تم اريك عرمشو تلال 2و ىاحى أ ىنند أوو

 ارمغلاىأنمدمو برضا ىفد.درتو عو> ربوأو ع دوع ب رمش ىنبةح نأ اك ىنعم او »#

 يامل م :|ناكوال وقد قؤرب , مركد قو نر هم>و ترطنو عل عمد د نعش و ركسد ىذكددو

 باد ٌءذلا عم دن أهل سيل د اوهن كحااوىيإ 1نوهأ ناك هم رك و2د هذول رم تدك :ا-ه ؟ تومان مهلردقام

 الن ريخوأ

 فوذ#

 ٍبائذِإْن مند >و هو ىنثم لامعتسسا ىلءهباد هشة سمتيبلا فةصملادرو اوسحولاو
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 ما

 هلو 4 انما ا نو“ ذل فم ع اكرر داو ىع ماسو 59 تننلا 1 تانبتلاق

 العب ىلعاغطع بصنلاب ة>احو نءةلك هم اك جلا لَسغيل و لعن يدعو العب ةسص بصأ
 ىنمو هلصأ ع نمو ة-> اح ةمصر وسمو ةدئازن ارو اناموو واو لاا ى مهو ىلع ءريدقتلاو

 ىلعرخ اد هاش همذو ىذرت ىأفوذ#لؤوالا 2 هلا -او>و مّدةملاو ةرورمغ ديد شتلاوءاملا تفذ->

 دشنأو نيعضوملا ناو اهنا, عضوتلا ففئصلاكالذكهدروأ نا ىفىلاغلنيوذتلا لوخدأ:

 «( كاودتانينسلاو رهدلا ف لاس « ىفوأةلالدلا كبط نكن نا
 او تاسأن م ريالا نيد يعلوه

 لالدلا مأ ديرت نيل ىف 5 انرديرت ى-ضغى مرد كف

 لاق نا « الف قارفلا ك بط نكينا
 ىلا اودنا ىلا ءالاو رهدلا فلاس »+ فوة لالدلا ك-طن ك.نا

 ىلايذأ |. سه ناوشنكبتا «* ذا اوةاهملاك ءاضدس نإ: وص

 »ع ىلامأتلاو اح راباثعم 5 ىذدعو كد

 كاولاىنءنضوفاملق « ىفاو تريسكفتا تعز
 ناشف اًءمأ اوال »ع اذي-ث نوسصأو ىلطاراكو

 ىكاذ_ ةءقرغم سشلاال-عو * ىنمسأرلا رب
 ازغاك هل نط مشكلا ةموض-# عم ىلع ءايخلالخدا اهف
 لامرلانبب سر. ثكاانالمم * تلامماهد_.جتيطاعتف
 للام الهأ 0 »ع ىرقت هديل 61 ءادفتلاقمت

 مذللا فيفقأتو ا ةداعلا :ل_دوملاءادلا ديدشتو همهم اع اطلا رس دكت طلا

 نالو.ةيلاخ عج ىذا اوملاىفاودئاو برمذ:برمض تان مل ديلد هله قو ىحلا ىلع عناقلاو ىئالا

 لعففذ> ىلع كلام اهبدهشتساتدملاو هاناتحال ىذماعفاذ_هناكو لاذ لالدلاكةداعناك

 2 هأذ اّت>الرهدلا ىنلايم ىف كلذ ناكولف هرب دة:نافاهياوج وا هطرعث هءطرمشلاول

 +ةىبدرت نأ

 شر أ هبزعدشرت ناو وغ 5 توغناهيززعنمالاانأ لغو )

 كامرا 3 مثلا ةمدلا نيد, رداةدمصقن مازه

 ر -«وملكت ةااو ةفاعت * ديعمم آن ملم هلا دلسد ترآ

 ىدشراف دن ءبيغلا لع ناك او ىدصقاو ك مول ضعبال م ل

 درسا يك 5 6 م ىئلا اءاو_:ظم -هتاَقف اهنمو

 مجلا خشبه جدلا ع نم حال سلا مالا عجاملاو اونقبا ىنمءاوذظو 5 ودلاثرأنمةئلثملاثرا

 حالسلا مان !'نالديورلا ىلا نموعهو بدلا نم ل .ةورتاسحال لاو ةلظلا نم لك نالاةلبظلا ةديش ىهو
 هدمصقلات تاَدن ان مو عردلادرسسملاى ءراغلايدارأوأ هيشمىف عرسال

 ددعش, ف د<مىناعداإلف « هنود ل كتاوت أ ىفاعد

 مكددعقلاو' ىنلامدة2ل1->و ىلوعفمىناث ىف ءاملا دايز ىلع خب هوتلا قم:صملاهيده ٌتتسادقو

 نب ركن ثر خلا نب ةيواعمه_ى«اةعكلان ردر رد مناط عا تيار لالا قاف

 تيتحرمض> و مسد لق مالسالا كل اردأون اسر هلا || لوأىب رجلا لم-ىذ .رعاث عاص”سراف ةمقاع

 صاعابأ ىبرىذلا اوهو اًضدأر ءامش 0 ىاغالا قدرك هكر هىلع لةقف نيك رم كللارهاظم

 هديك رباصاق مهساى :رعشالا



 مآ
 قرط نموشو هئملدباعةراطولوع:ممومهلاو ةضْدلاَت مب وةرورمذللتفذ_حةةيئلئادبك أَلا
 لومذم سنوةو كدرمتك هل-دطأو هللءاذ ىلا فاذمىعوت ردصمكنرمغوال ل هلهأ أ اذال حرا
 سس ءرغلا ىفذأن يد ئتانلامظعلا هلم وم نيسس : رش آوةنك اسواوامهتيننونلاو فاقلا خب وهورد_ىملا

 ال_لقالا هللاركاذ « الوب ةءةسمريغهتمفلأف ) دشنأو
 ةأم|ءانفىلا سا<دوسالاو ناك لاقةناوغنءىناغالا ف جرفلاو أ رخأهىؤدلادوسالا نالوه
 فكلا عانص فاو كج وزن أن أكل لهدو.سالاابأايهلت لاتف ةلمةرزب تناكواهملا ثَدمف ةرمصيلاب
 قع :رساوتلاوامقالخ ىلعاهد>وؤ هد> وز رايلف لات ُظ منلاةروسملا ةعئاق ريبدملا ه5 سجح

 هدنعاوعم نأ مه ىفاهاناهح وز ”رمذ> ناك ن ه ىلع ا دعف همست شفأو همن امش ىلا هد. تّدمو هلام
 ال_ءاخىفذختالاقف ىناأ » هل:ألتنكاهأتءرأ مهلاقفاولعنف

 ال تف هيدل نمد ##سأ لذ »# ةتدمإع هكا

 ال.اقو ريس يدحلا بوذك# 4 :,رح نيح هتيغلأو
 ال_.الوةواقيقراباتع ه هتتاع مث هنركذف
 اللقالا هللارك اذالو © بتهةسم ريغ هتمقلأو

 البوط اممدكللذعابتاو * هءددوتب اةيقحتسلأ
 ىلع بلا ةيوييسدهشتسا موعم تفرصتاقا مما طدقو ىةء-اصش ال: لاق دوسالاا«أ ابهتلاو ىللاولاقف
 فذحب هب شتلااماناوج وهيفوملعالا لاق هدعبام_بصنونينك [ سلا ءاّدلالرك اذ نم نب ونّدلا فذح
 هفووملامالعالا نم هنيون:فذ>اميهيبشتلااماو لجرلاب رمضاو نكا_سةاقالمل همة |نونلا

 دكا هرو رخال ونتلافدحن روك. نأ ن سحالاو لاك معلا فاضم ناي

 رأثيل مك اغأناوغرف « هناقن رأت أ ة م لمتاو )ع
 ليغطلان الاتلا ةفرخ آهج و ىلعحاضد الا تامدأح را هد شن أوه دشن أ اذكشو ليغطلا ني هاعلوش

 دغر ةبال ههنا نام الو * اًضراوعوانو ؟:مغن الف
 دصقالاقيرطلا ىف عبادتّدح «» امن اكةاكلابىدرت ل سهناو
 ديلا نمنانعلات 1ةنااذا شام » ب _<و صاع نمسا ىف

 دنسدمل ىذلا تاورملاهأو *« كلامو كلامي نرأث الف
 دصق»مل مهاخأناو غرف « هناف نرأثأ هرم لتقو

 ىضرأنيتععدغرمو دسأىبضرأنم ضراوعو لبج مءااذقو داهتجابه_ةبلط هتيغبلاسي
 ىلا فذ هيزالا ىلا لكلا ن اية الز صالاو دوس ةرا#تاذضرأ ىهو هَرَلاةباللاو نإذطغ ةمدان
 اًضد أل مقالاتو كلذ ءتدبلانحاضنالا ف ىمراغلادوشتسادقو ىناثلالوعاملا ىلا لفل ىدعو
 ديزو أكد دةهناينأح رام لاتو د>او لماع قرحرعاشلا فذك هياعىهجوت تايقأ لوقت ذعتمريغ
 دشنأو هسفنبايدعتمناكثلذتيثاذاف هوك اهبتليقأ نأ ءايا اهلا وىداولا ةمشاملا تلبقهرداوث ىف

 (( ماسحلا كةرغم لءدالاو * ءفكام تسافاهقاطف
 دشنأو نب ونةلادهاوشؤ ه>رشمدقت

 ناوتلاقامدعم اريّتؤناك *« ناو ىمل“اب ملاتاشب تلاق دقنأو

 نزالاىنيسا:وىداجلسغ « نءالعب 1 تيلىعلستلا# هلبقو ةيؤراوهليف
 نمو 4-.م ءاذو ةروسم 5 نءىدنعا4ناام ة>احو



 سام

ورثك امه ناكل تلا نأدارأهلا ىلءتدملا لوأ:مهضءبو ىزيرمتلا لاك ةباعلاناضن اهثادع“ال
 دساؤود

 ني دب رب ن: ناعم نب ورع دبعنثرالان د 4# هدناق 9 اومز>رفزموقذاو روه-ٌثمزحللا نال

 هقبطلا ىف هو رءوأ هركذ هنامز ف سيةدم_بىداكلاهللادبعو لاقي و .ليدهلاوأق عملا نو رع

 نيفصةعقو د هشوحب حا نيتيان هذعئو روةبواءموةشئاع عه“ ةريزجلا ىله أ نمنيعباّءلا نمىلوالا

 نده*<هرب يان ىو برهم سدقنب كلاصخل أعم طهار حس هءوود وشو نبرسنو له أ ىبءاربمأ

 دشنأو رك اسءنباخي ران نم همصخت ناو سه نك لا ا دبع مايأ فتاموامب
 م ا ا كا ل ا ا

 ((دو-الاراو نك رلاوء » اسقملا نيب ثيل 1تُشناف

 د اد ةدنمأ 03 ىجم ىل 2ع مادام تنسف

 (( لخلل بكد ىتح هنوقالد 03 مهريعب نءاوقاط ماذا ىو قو ]) 0

 كسلاو بالو نبرغلا ةديصق نه2الدهاو ثىفهحرش م دقت

 (( براةةمالو فو لدتعع * م-:مل-هنالو جانامهتلاوف ])
 (( هلءفأ تدك امدعب ىسفنت جو قنا
 ىناطلاريو نم اعلوهىن-.ءلا لاو اهنءه_سف:ى رمد ملاهي _ههملظم فصد نييئاطلا ضعبلوه

 دحاوةسايدا هاممرأ لف هردصو

 مضباهاعفأ هلص ألق هلعفأو تفك تهنهتو خخملا ةسابلن | ىرهوجلا لاةلاقو ةمهملا ءا1ئ اي ىنرعلا
 ىغوهبهللا ؟مرك تا ذة ماركلاو ىناكماللا ىلءءاحلا هتف ىل_هجو ءاحلا دعب ىتلا فلالا فذ ماللا

 اذهو ءدهاو ىففنصملا لاق دمك أَلا نون هنم فذح هئلعف أل الا ل-ءوو نمئاطلا نعة.ك# هغل

 هسابملاولا حجار ريهكلانالو هل مةةغل نمفرعدقكالذ_الىاثلا حج رالاوناةءعضلؤقالالوقلاو

 ىاغالافتيأرم ىنهتنا هنءلدمدالرءاظلاو سامقلا ىلءاي راج ناك هاعفأ هلص أ املقاذاف ثوم ىهو

 هلسرود.:تاذاءادصري ست « هلي ومنا نمديعسلل ىف نبوجنب صاعلاق
 هلعفأت دك امدعبىبدغ:تجنمو « هلضةرأ مناكتفا عتدرأ

 (ليلق كاذلاخ أك تيناكو « ىتباك تالمد5كناو رعان) ديقخأو

 (( مودوب يعاب تناكولو * اعيجباهتأتل ىنأو الاسف ) دشنأو
 ا4وأةتوم ةوزغقاهلاةتارب أن مهحاور نهللادبعلوه

 موكعلااهلش.شلانمدعد * حرقماجأ نمللبخلا اناج
 مدأ هس عع نياك لرإ 01 اًيسناو_صلا نم اهانودح

 مودا مترتؤد بعد 1 و ناعم لك تامل تماقأ

 موعسلا | هريخاتم نم سمن: © امو سم دامجلاب امحرق
 ءا# تءاخم ممعأدتلا ًامذو تدنلا ىبأوالف

 مولا اهسراونتزراذا * هيف ضيبلازأحص نجل ىذب
 ددنأو هْخ راتىفرك ا سعناوهتريس ف قححا نباهد روأ

 سرفملا سذوو مرسلا َض 6 اهقراط ومها دعبرمدا )ل

 ةدحوم او ةم#ملاداضاا.برمذلا نمت رمخاو هيلعع ونصمهناىرب نبالادو ديعلا نب هةفرطهلاق لمد

 نون. نبرمضا هلدأو يصعب سيلو ىنمعلا لاق فيصلا نمءاغلانو هلمعملاداصلابفرمدأ مهضعب هطمضو



 لرد

 روج م هلك مسه سان ةلاق * هباصم مذ هىل_ضاوسف تع

 ربد ةكطعلا ءانثلاب كءالاريخ 3 هلون ل نم ناس ١ ك_ءاع ىنكي

 روشنم اهرمْشنن مه هن -- 5 هنام> ةسلاذ- اب لا

 رم ةرارادا ل5( فا « دنحاو هاعمهئأمسانلاو

 ريكص مل جاهفو-ج ىف + ه-س#جق عرذأ عبر“ الامع

 000 1 ابو رو ول دلل لدا ناس هريخك ءاعوا د. .م ل

 ةرمد>و هب , اكىبى-ىملاو سيلا «ةفاضالن ياش و وثلل ةوحنو أه شعنب وأ امثدلا ف ىأ 00 < سدل

 كد_عال هلريجم الت قو ل زاو> تاط فاح امر هرلاثداوح هبان ]حر ةرمدح لح أن م ةدي دش
 لو ةالرد لاف ضافافرك دوا تءانلارم هن نم ىأاهرمشن نمهلوقو نام“ الامجلا اريك, راوملاو

 ةترااواهسف:ةسصملاا ذه هلعج و رشلاو ريدا ىف نيم ءاسنلا متألالصأو تلاها ف هر وستمو ا
 ىلاعلا سأرلا لب وطلا م مالاو كفو تلاورال 510 هثنوم ءانالا .عرذأو ير ميلعدلا

 در دملاو ا لاب ةفهاككياع ىف لاقف تييبلا مه ضعيف عصو ىنديعلا لاق مدرع 0

 نامزلا ىلع 00 لاا لعيد وت هموت المح طخ !,عص 'ودلا قف صا

 دشنأو قدزرغلاورب رحمان ىالسارعاشةمل ندب ور هللا دع لورعلا 4 ةدياةولا

 ( ةعاط لسه هلزأ ىسا ىلع تلات

 سدو ءابلادهاوش ىف هحرمشم دعت م( درا“ واسد حوا

 همامتو ءزحارولاءاز ازءادحأر أمل موقلانيرو.ب : تمزح راذ هىربكلا ف ىنمعلا لاق ان

 تدص ىبهدنيعلات 1 نمهلاعو دحاوا_عانعمو تدب هادي ىورب تدش * اغانمع ةلاهتتشىتحأ

 فاعدامم سل نجّدلا نالريدلا ىلع فوطعمالا تم ةسو ربد هد ىلع ءامهلوقو زييقلا ىلع ه.صنوا_عءمد
 ءاملا او معطي بدلا نال اّيهط أ ىأ نيمسالا ىبعهي طاستب :ىنعملوالا لءذلا نيه ةوهروذ-صءناالاقو
 ءامو امتاهتم عطلات ن'اك 1 ١ ل 0

 هم هرصىأرىرتامد:هن رعأ هردصو هذ 0

 ن.ثالثلا او لبالا نم ع ءطقأا مملا خف ةوءارلا نوكح و ةلمهملاداصلا دكت ةمرمصو ءادنللهزمهحلا

 ا و درا« اموات داع زهرا رع د لاو

 (( ةمدعش اطيب لك ان 1 0

 اهفوماشلاب هءقو هيف تناك عضومو*و طهارحج لص مول ىبز ع اديزب نينا عمهم .ثرخلانءرذزهلاف

 اريجو هماذج ا :.ةاللا | هماعو ىروهغلا سيق نب كاصفلا لتو

 ارمسك2 نأهنا دمعت نأ ضمد د هضعب عبتلاب عسقلا امعر هاف م

 | ا دوعد »ع ةمماغت هس صع 5 مقملا الو

 اريصأ توملا ىلءاوناك مهنكل و 1 اهاثعانوقساس 1 مها

 لك املثملافم-هلوةن موهونظنان ك امفالخ ىلع ران ةرغأ عسانا ؟ىااتسحانك وهلوف

 6-0 ”ىسقلاه: م لمعت لالا قتدند باصرخك ”عسنلاو ةرقءادوس لكامو ةم<ةءاضمب

 0 ك-:نأهناد.عتمأ ء ترسل مادو تووهتادعأ الو م-فالثمهيرضفاضعب هضعن عرشب عس ثلا

 قاعتم مث الو ةيرعش هز اذا سر ةلاوهو دوحأ عج درحو ناولءنبيلغتومب ملا نعلين

 10011 1 ل اوال 7-1 جب لا اج 0 ا دم ا ءاةهرمصأىأ اريصأ هلوقو هج فدا روع سرغأ ارفذ نم ناصع و هورع#! وأن ودوم

 1 هنادعال

- 



 لوب ثنأف نينا ساد نب سابعلا

 عرسالاو ه ذييع نيبددكيبعلا بهو ىهنل#جتأ
 -- سادىه ناو د * سداحالو ندد ناكاذ

 عتمأم وامك طعأ ملف « ءردتاذيركلا قتنكدقو

 9 مقرب الموبسلا عضت نمو د مم ىرسانودتناكامو

 لاخالاتهبقءنبىموموريب زلا ندور عن ع قملا« حرخأو 2 مو هيلعهللا ىلص ترا لوسر همتأف

 مانغا مسد سو هيل عدتلا ىل هلا لو سر ىأر زي ىلسا | سا دره نب سايعلا

 عرحالا رهللا ىلع بو 5 اهتمذ الد اباه: تناكحو

 عجن ألسانلا ع.جهذاو » اودوو نأ ىلا ىظاةداو

 دوعلا ب منو ىنعبدأف
 دينعلا بهو ىنعكأف نئاقلا تل هو هاعدق مل -و هماعاللا ىلد هللال وسر غا.ش هدعنتا..الا

 امو كلج: ءامو رسءاش,ت نأ امهتلاوالو كلذك لق ل ىتأ وتنأى أب رك وب ألامتف 4-ةهمع و عرقالا نيب
 تأديام-ميأب كلٌرضدام ءاو ءاعمل_هو هيلعهتلا لص تلا لاقذ ركبو اهدشنأف دكة لاقةدوارتثنأ
 هللا لوسردا رأامناو اهنمع فذ هنامسل ىنءاوعطقا ملسو هيل عهللا ىل_صهللالوسرلامذ ةايعتم أ عرقالاب

 هلوكدعتدازو تام.الاقحص“انبادروأو هلسرفمساديبعلا ةيطعلابو وعطقب نأ لسو هءاعمللا 1 7

 عديرالاهئاوةديدع « اهتيطع اليافاناالا عنمألوأيش طعأ لذ

 نيسايعللسرف مسانيعلا مضيدنعلاو باهمنىلع عمي و ةمنةلاوه ءاحلانوكسونوئلا خشن ىهن
 هريخ اءارلا حذو ةلمهملالادلا نوكسو هقول ءانثلا مضر ءادعالا عفد ىلع هوو ةدعءردتاذو ساد

 هلوقو عنمألوهلوةل ادب ةنصلا فذخل الئاطىأ أيش طعأملف هلو ةدئازهيفءاتلاو ءردلا نم ةزنع
 8 دشنأو هرورمذلل فورمص موو فرمدلا هعنم ىلع هريغو كلام نب | هيد هش: ا ساد سه ناقد

 رادياتاهانرادت سلو

 ءاهماذهائشعل سدلو هردصر جراما ناط> ننارمءلوش

 راصو مانأب ا:هكةءبو 0 تا'ءواد لالالا ان هدعنو أ

 راي اذخأ صالاىفالو « اهلع قينالو ىقتالو
 راعملان مربعا اهذخأمس * راوعالا انلاومأ امو

 لاتو نييوحنأالوقاذهءاهمهلدج ولات ل.رظنموقنو روءاقص ىأءاههمالولاعفاهنزو هاهم
 ءاف_صلا ىنهعاضدأ هنا لمقو ة.ش>ولاةرقيلاوقايلاةاهملاو ةاصع ةلعفتزوءاتلابةاهم ىيعكالا
 انلو اناهبةراشالا ىل_ءادها.ث فنصملاهدروأ تدبلاو رادبا_.ندلانرادت سلو ىوربو قنورلاو

 نارع «هدئاذ# لجالاوهىذلات هولا ىلا غولملا ىنععة.ةليلاو لوالا تنبلا لد ىف هدعب تدم | ىف
 هلتلاتم_هرعاشو مه. طخوةبر فصلا سأر ناك ناين رعى بدحأ جراما ىودسلاناط>نبا
 لئاق اتنأتلاقتاعفوأ لاق طةر عش ىف بذكدت ل كنا تعزامأ هن سهأ

 هماسا نم ء.صثأناك « رون ةأز< كانهذ
 دشنأو ةنيدم خف الدسالاوة:دم فروت نب ةأز جم تدر امألاقف دسالا نم عج” أ لج رنوكمف

 (ريجيس لن يح كراوج نبي « فئاخنمةفوللك لعمل ) :
 هدعدو دارزن رودنمام قر ةدمصق نم ىئمللا ل درعا وه

 رو. رايدلاو كري راو « سناوأ مناف رويقلاامأ

 دهاوش َء



-_-- 

 م
 متي راغصلاو اهعضولادلا خد بدنجو طقأو نعحو رع ن مذ: مهدنع ل ضاق ماءط سد1لاو برحلا

 هداب زو طرمشلا بن ي_ةطاعتملا نيب و مسةاايربخلاو ادتيملا نيب ضارتعالات يملا ىفو ناوهلاولذلاداصلا
 طمقاهناىأىلم أ الهلودو راغصلا اذهىأ لاه عضو مق هتيعب نأ لوو اهب ةدك ملا نيعلا هلك ىفءايلا

 عمالرب رك عم ىناثلا مسا عفر ىلع هبده_شَدساو همان ناكو راغصلااذ مب ىذرنامأ الوب أ هلفرعدال

 ىل-عةيناثلالامعا ىلعوأ اه ما عمىلوالا لحم ىلع ن طءلاباهلانعف :روةتاثلاءاغلا ىلعام أل والا نذ

 نهمملا ىنعم «_:هذ2لةركن ناك ناو ءادّتبالا ىلءعفرلادىو رب و بجعأ نمت ناردصمادعو .سل
 د و تومشثلا ىنعم هدافالهعذرىلا لدعاءاو لالا ىفردصمهنالوأ

 4ابييدبدي نمعشلااغا « عشب تساواضشىتعز])
 هدعبو ىن:لاس وأ ةيمأىالازه

 ابوس هدب ىف ىثعو » ”ىحلاهرخسي نمهشلا امنا
 امدذ ىلا ىربال ناكناو بس _؟ذلا, في حور ادارأت ا

 ارو حصص رواملقت ىندب سدل «تاعاضمو أش عرب فيك

 ىأمءلضملل_لاقيو ةلامالاوهو عال_ضالا نمتاءاضمو اديو ر ىئملافجبرديلادلا مسك, بدي
 نيلوعتم معز ب صن ىبعادهاش حيصوتلا ففندملا هدروأ ثدملاو 4.لاح هج حست تسلو هلوقو لممم

 (( اهو د عر هه سنا ءافش عل ديشنأو

 ركملاو ليلا ف فطاب غلابق همات ةغباتلا نارقأ نم رباجزبورع نرايسندايزوه
 م نياوعشم ب صن. ملعأ ىنعع ملت نا ىلع عض | قف نصملا مهتم ءاكلا هيده سا دقو

 اكلاهأ ها ىنييفالاو « دلاخانأ قرحأت اقف
 وهوهلهمداكلاهواكلاه هلوقل ئطوم نان لوع_دمأ سها هلووف:صللالاق ىلوا سلا ماج نالوه

 لعفوابك اروالجر ديز لق لادا باىفو نول عت موق سد ليربهلا با.ىف هريظنو ة.لوعفملايدوصقللا
 ىلءعتدملابدهشتسادقو دما هنالوءا سنا هنالباوجلا ىقءاملا تا دوىف رال ناوى أف وذم طرشلا

 دشنأو نياوعنمىلادّةّدعا ىنعبمهةردعت

 «( ةلخالوم ويلابسنالال :
 : دشنأو الرهاوش ىفدح رسول

 (( لاطلا ةنونكملا كنازحأ جاهو 0 هدئاوع ىللسنمكيافداتعا

 ىلد>+ هوامراسنارب_>لكو 00 اهبتارمصدملا عاذا وق عدر

 «((بوطخلا ىف هصع اوهملا نات _ىدوثا 2 ف مالنمنأ دصنَأو

 هدعبو نوع“ ىتعزالوه

 توعسشسأ 0 ثتعف# الا آولوعملا سيقاسقنا

 ِ؟ ماعلك
 بدن زاك اهدالوأر فصره » ىباكركلتو هنم لمح كلت

 كللذاو نءمزحام اهرب دةتالولو ةرورمذلل نأ شلاريه2 ىه ىتلاءاهلا فذ> حاضدالا تام أحراش لاق

 نم هنأم مهنم لج رلك ني ىبس نم مم ولو هفاويملا ىطعأ مل سو هيل عءهللا لص ىبنل نا دن نب ذار

 ىطعءأو هئام نص> نةنيمع ىطءأوةنامةممأن ناوةص ىطعأو ةئامبرح نب نا .ةسانأ ىطءأفلدالا

 ىطعأو ةئام ىرضنلا ف وعن كلام ىطعأو ةئامةنال-« نةمقلع ىطعأو ةئامسداحنبعرقالا
 10مم ط4

 امعلا
 لماع

 بحت وأ ناثعلا عضو ؟ك ةءمومد 1

 . رند 3س

25200 



 (ناكردسةللاابفامو ضرالاو 0 اهجوربو ىلعلاتاومسلا برو )

 ((تنحان»تالوراون تنح) دشنأو
 - - .  0رب 3 .٠ .٠ .٠ 6>

 تند راون همأ ب طا كالذد نأ برح هو رسأ ن يعم ن همم وتب نأك ىل اهلا لمع نب دم شا وه

 همامتو موثلكنبورع
 ثنرأءانالافرسصءدثرغلاو « اهلابسثالسلاتاذتأرامل « تنجًاراوتناكىذلاادبو

 ىقف.:_صملالاق لاولل تالوىفواولاو مادح بان ن مهأ سا لءراونو قوشلاوهو نينحلان م

 راع ابادتءممتنحوريخاذ هو هلمومىمزاغلاد:عتالو تاللءف 000 هدهاوش

 دنءورباتاو هوت ا>و تؤورب دق2:تن>و هلمعمروهمعنادتءعو قربلا كيرب هنابآن مو لثمنا

 مهضعي بظذو فاضي الءراشالا مع انا هدرب وفنصاا لاك تنحرىلا هحاض ماذهو ولم همامنا زامخللا

 ترس مسك ابت نأ :-أو رهظىنءعادبو اهنيت> ندحاحلا سيل 20 دقتفوذ# هع“ اوتالريخانه ناىلا

 ادهش 0 تحاصتنرأو ىناولان نمداعل يي تل هقفراة دج صتاا »0

 داب ةلضفن ل طنيتيبلا

 ا دعا مايأ نامتفلا نم * ىلناذ ىبسءالثاسد نمو

 : ىناعلا فيسلا نم تقبأ6 5 ىنعرهدلا فورمدتقب ا هدعبو

 كالذ ىد حامرلانم- هونتخ أ مهود- ءاوقلدوو مهتم ىل ”افلاك مهل ةعقو ناحل مايأ سيم> نبالاق

 هنيعب راغصلا كد واذه كن نادذنا ماعماعلا

 وهىناهف_هالالاقو ةصضنناسح يأ مامهلوهشايرو ألادو جده ممل ->رلوههنوسسلاق

 لاق ىلهان هانم د عنب هيض نبث ردا ىتن نم رجال هفاتؤملافىدم الالاقو ةرعغ ن ةرعذا

 لاقو هاك همءارخآىداننوك دولا ةدم_صقلالوأ ىف ةرهذ ىف ءؤادن هماءلكش و فنصلا
 بطاخةثسةنامسممالا_سالا ىلبق هانم دمع ىنب نم ل>راىارعالانب لاو رج أ نبالوهىتاحلا

 ةديصقلال وأو ايدنجءاخأ هياء نورئؤداوناكو هلهأو هاونأ

 بذكرال ىذلا عفان ل أو 9 بذاكت تساو فري->ًار عذاب

 رج الاول بلاك نمو 9 مديد لا اذا ناةيوسلان 0

 دبا تصمأ « ةره دئاد_ثلايدتادشلااذاو
 4-1 نون حو حال 1اىلو 01 اهبذعو دال بلا لهس م ددلو

 ل 5 انف ىدأَدحم رك وكت اذاو

 نأ الو هاذ ناك نا ىلمأال 0 :معب راغصلا رمعلاذ- م

 ع ةمدضقلاغ كلك 0 5 ىماقاو هما تااَدْلاَع 0

 ثيل تالا لعقد ل صول ىسهذ 45 و ةنلاس ذاك تسول 0 هره2 مخ ضرع

 ةقااءاخنانودعبلاو هو ةيانلا ع نمذونلاو ميج اي ىو ريبنجالاو لدعلاةيوسلاو 5 || ىلعهيهملع

 هطيضو ملاملا اوهو حلم عجب ارمكبحالملاو هيضغأ اذاهاصمأ ن موستصتأو ةسفتان مءاملاو

 نزالاو ىهتناهغل عمم لمقو ةرورضال ف طفت مؤللاديدشتب هلصأو سضولات امو ةورلا شيلا

 ىلع قلطي ةصطشلاك ةسع“الاةلغلءاش اايتثنأو ةهوركللاه-صقلا ةيركلاو ضراللا ن ممالملعاأم



 تن
 000ااا2هسللسلسلشسلسلسا 2 2 2: 022222 22 صلصلىلس[لْلىسُفلُشْ 5 25 5 تت تت بت

 هلرو سبق هيلع ىنبف فرشلاناقرب زلا عزانيذ ثوب وهو صاعنيض يغب هذ اق ونجم ترهظأف
 ءاعضدنا هيلع او رعىلا ناقرب زلا هادم ساف ةديصقلا هذ_هةميطخلا لمت مارك الا لكدم 8

 نباو حرفلاوبأو راكب برببزلا «حرخأو ف هسيف مينالاق هاج نو رثأد يلو ناسحرمج لأ سيف برشأو
 هيفهريسغو صاعلان بو رعاك هئمطخل اريع سد>| ل لاق هيب نعي سأ نبديز نءمهريغو ربك [سع

 لاق نملا نمهجرتأف
 رخبالو ءامالل صاوملا بغز * صضائذب خارف؟ال لوةتاذام

 رعايسانلاكءلمكادهرفغاق * ةلظمرعق ىف موم_ساك ترداغ

 رشبلا ىهنلادمااةمك يلا ت قلأ «هبحاصدعب نمىذلا مامالا تنأ
 ريخلاك ؛تناك مهسفنال نكل « اه كومد كذا اهب كورئورمل
 ررغلاممهاشْعي مطابالان نب © ميتكسمل مرا ةيبص ىلع نتماق

 ربها اهل ىماةيوادضرعنم *« مسهنبو ىنوبك كوادق ىب_هأ

 لاقت اهيا نيكسلاب ىلكل بالم صخلاب ىلعلاق ماهي ىف أف تسطلاب ىلع لاقمت هناسل عطاقالا ىف رأام

 عجرفةٌثيط>ايلاقردأ الف يهذأ ءالا لاقني_:موملاريمأايدوءدالاولا قف ىحوأ ىهذ ىسوملاب ىلع
 ه4-كءطحااةنغثلللاق مناك رخأ ثالرمسكوهق هرعشلل ط هسا شد رق نم ىتف كاعدد5 كب ىف اك لاذهسمل ١

 نرعنهللاد_ىعدن ةئيطخلات د أر ىت>ىلا للاى ,هذامهتناوف لاو: نيس ا ضارعأب همن: ةتةذطف
 كلرع لوقركذتامأ ةئيطحاب تاقف هانْةفةميطحابا::غلاقو ىوخأ هلرمسكو هقرعهل طسد دقناطام ١

 اذكواذكرك ذب كابأت هء-تاد_ب,علتاقو اذهاناءذامامحناكولامأ ءرملا ءالذهتلا محرب لات مت عرمف
 ةئيظحلانيب كانى تباامل هنكءلورعشلاىسانلا ملعأرعناك ظ-اعلانايبلا فو لجرلا كلذ تنكسف
 جرغلاو أ 4 حرخأو» لعباعكد مةلاثمأو ناسحد د هسفنبهل ضرعتم نأ هركحص ناقرب زااو

 ةئيطحلا تدب نمقدصأأ نيب طق برعلا لة: لاقءالءلا نور ىفأ نءىناغالا ف
 دشنيالجروق# هنأرايحالا بعكن ع حر ودب تبل 5 هزئاوج مد ءدالريلتا لعن نم و

 دشنأو ةاروتلافبوة؟1تءءلااذهنا هدم ى غن ىذلاولاقف تيبلااذه

 ععءابط وارز اج اهف قلب « امو ةسنكللا لةدن نم نا

 راج مأك .ت أن اكى ظأ دشنأو هحرست مق

 ناكب ا. رامخالا ىلءهن وددس هيد سد سا دقو © لو-د_ء.ىلا.: الك ناك » هردص ريهز نشا دانوه

 ريهذ ناك مساذا ةفرععةؤرعم نع :ريخأ انا اولاةف ني ريثكى ل ءلكشأدقو ةرورمذ ةرك-تلا نءةفرعملاب

 ةرو ىظلا يصنب كة ناك ايبظألصالا ناكو ةرورمذلل مدقا هم»ا ىبظ ل, ناك ىف ريع الهنأب بمجأو

 1م ل سر ا هلرتو بار عالا سكعم مالا

 نمهيلاس ستان منعفادالهسؤنب ىنةةسااذاناسنالانا تدبلا ىبعمو لاغتشالا بان نمتددلاف

 هدعبامهسفناناينغةس نذهناللو1اركذو الئمامهلراجلاوىظلا برضو عيضووأفيرعش
 اذهدعرهلوةىففد رشلانعمذ ولا «_.ذكاادو سامقلا ىضدقم ىلعهنرحمدعل نامزلا نأ ىلاراثأ مم

 رادغلا طاماوموقلاحامو * ىلاعالالذاسالاى1هذ تيبلا
 راشعلا ةجولعملا عمراصو 5 سيب ىفأ لدم دزفااداعو ا

 دئشنأو نيسهلا جهلعلا|



 س4
 هك ست سس سستم 1200000 ا

 ش لوب أش نأ هيلع فقوفتاش موب ىفىلطدد سااج
 اهافتليقوأ علا لبق « ىلا كلا ت مه لهكن رب
 اهادنىف ةناو_ةلالا فيفز « ىلنورق كبلعت فز لغو

 هياعامشْغم طقس ىتحامهةرافا فرجا نم نيَتضيق هيديام اك نونلا ضيقف عنف ىنتةلحذا مهلا لاق
 دشنأو هنمايهتم لعفياموتم ىلماحو زماقف هيشحار مهل عمرها طقسو

 (( عانس ةدجاملدئلدو «ىيرك ذمراك ان فوكو

 امس تعف دئىلع « ىولتالعرافمأايالآ هليقو دب زو هدشنأ

 دا مراكماءوةرك ذم وك ىندرك ذوىرك ذو ىتيد هب متر بام ىلع ىنممول ال ىنعملا

 دشنأو لمان كليا نع مهليلاويسكال « مهديس سمأ عاف نيذلانا

 ه.دىعو الوىننصوأ كانه# همشرالابارطضا مولا برطضاو# هيغأاوناك موقلااماذاىفا ))إ
 هلوفىفناري_-2 ىزي ربل لاد + هيدرالا.مهضع:قوذذ وه« ىناثلاعارمدملادعبو ةساجلا تا أ نمو

 همغأو ةدياز موقلاام فامو بى ريغ ىدو.الوىريغذ .> "ىلا ىصو نال غأىفا ىنعملاو ىصوأ

 مهعزجلىأموقلابرطضاو نورواشت, ونوجانتيرسشلا نم مهب رحامل اةرفاو راص ىنملاو ىن عج
 فعضل طوقسلا فوخ ىأ مهضعب قوف دهشو ءا ارلارس كنا بر مج ءالدلا همس رالاو ليلا ىلعاوتيشمل

 دشنأو اورسأممنالوأ ساعنلا ةاَغدنء كاسمتسالا

 ((اهعيطأ الأ هات نك مأهاجلا هب« ىغتبتف ىلع ىل_ءلنم مرك أ )
 دشنأو هحسمدقت

 دقوملارانتارلاىدلاورض>ح « مهاذاتنتأ"ىرملا ىتفلا منزل

 اهوأو ى ةرملا ةراحىف أن ينانسا ميحد عة دم نم ىللس ىف نب ريهزوه

 داخلا ليسملارحىف جولاك *« دفد_ةلاناهتتست غرايدلا نا
 دعسالاق لطءارقال:ىتح * اهصسوواهريس نانسىلاو تدبلا اذهل موو

 باّكلاكىأ ىسولاك هلوؤو ةيوتسسمض رأى هلاقو راحوةبال_صةيقعمترملا ناكملا دفدغلا
 ريسلا نمبرمض ملا عيسولاو ماقأ اذاداخ أ نم مسقتملادلخناو هل لصأ هنال لمسملا رح ىف لعجاعاو

 ءاتشلاه دش ىهو هرتح عجبت ارخعاو دوعسلا نم نعلا دخَسالا ىذأ الو هفدربال بطلا موملاقلطلاو

 حدملا صوصخلات نأو معذ لاق تعن ىلعهيده_شئسا تدملاو ىتفللتهنوهو هرمىلا ةم_سىرملاو

 ((سأيلاكر علا دراطىرتنلو « كلاون نمانيبماسأي تعمزأ ) دشنأو

 هلبقو ردبن ناقرب زلا هيب طاخي ةمرطعلا ةديصق نموه
 سا ممدنم يجارل نكمو 3-0 مكسفنأب مع :مىلادنالا ١

 سامرأ سد ا مقموو رداغو 0 هلزنمنوهاولاطأ موقل راج هدعبو

 سارمضأو با.:انهو->رحو د م- عيالك هنرهو هارقاؤللم

 ىم اكلامعاطلاتن آكناف دءقاو# اهتيغبل ل_>رتالمراكملاعد
 سانلاو هللا نتن فرعلا ى هذي ال# هْرئاوج مدعد الريل لع مد نم

 لاق هني دما مدقهنا ناكر لا ةٌممطل ا ءاههىبس ناك لاةىومضلا سنوي نءرك اسعنباو ىلا حيرخأ

 ىلهأ ىلعءدهت هّتيص أ دقنات ربزلا لا ةف هلع ءرمص7 وأو ىتحيدم همنصأ او ىنام< الحر تدصأ ىف تددو

 اهناكم هنأ هات هركف لمحة نبا ةميطالا عمناكو هاوءم رك [نأ هن أس هاىلا لسرأو كرثأ ىلع ىئاذ
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 يي ب تت ت ت؟تأآ#آ#آ#آ#آ#

 هراج مالا ةبئانلا نمىنباصأ ل ىأ ىن.انا «ارو سم ىنبانال توعد هردطودس أ يني نمىبارعا هلاق

 هلباحاف ىأروسم ىدي ىلف هلوقلوعنملا ف ذك ىناباذىلهالاوكءللاقىأ ىلف هلوق هللودومالو
 رك ذلمقو لاملاهاتطعأ ناتللاا م متالرك ذلابهيدب صو هعنصل ءازسمبان ىهأ ىف ىنلًساذا ةباجأ دعب ىنم

 ةيبيسفناةْلاو بيقعتااءنذؤملافطءالىلوالاىافىفءافااو د.وكصأ لاو ماد الا لميس ىلءنيديلا

 دنع هفلأ باقتملالاوادرغماع“ا سيل هنا ىلءوذاشو هور هاظلا ىلا ىل ةفاضا ىلعهيدهشتساتدبلاو

 ءاملانةيناثلاو فلالابت تك ىوالا ىانامهضءد ركذو دي زدب ىلع لا هب امءاب رهاظلا ىلا هفاضالا

 هنالرك ذام ىلع .ءلا قة ال ىسراغلا لاو ءاملا|توصئمرد_صمةيناثل و لءذىلوالانافرعمل

 ءايفلالا ىلشد ىذ أ ىف أهذ_هىفلاقرف فةولا ىفءايبا 2 ىأ تفرطت ىتلا فلالاهذ_هو<ةىزوحي

 اذهونايحو أل اق كلذ نمروسم ىدب ىبلف نوكي نأ نكمذ فوولا ىرحن صولا ىرك نم مسْنمو
 دشناو دب زابل مهم لاكن م مع#ول نكمي ىبناغلا هلاقىذلا

 فلا فاران شلا ضم ضعف ىبوت * ىناقثي تقاماذا تاءجدقو لإ

 نمىد._ىالاحرعالالدبعنب كءلاوهل قو ةرارزن. عيب رلا نير عملا هعداو ىريقلاة.حىنالوه

 اذكهوهاماو فيرحتتيبلا ىف مةوهنا لو ةنومالاةلودلا ءارعش ا

 ركسلابراشلا ضمن ضمنا ىرهظ »ع ىبعجرب تقاماذا تاع>دقو

 رصشلا نمىرخأ ىلع ىثمأترمصذ « الد_ةعم"ىل حر ىلءىثمأتنكو
 هلحرقةيضوألاق ظحاعلانامملا ىفو

 رهظلابراشلامامق تو ىرعهط 1-0 ىن-ءجرب تغاماذا تاعحد وو

 دشنأو تملا ىثمأتاكدق

 (جدعلاو انملاومالا ىوذ «* ىوأنمث فوطنامفوطن ])
 م-قمحاغسصنهالعأو »+ فوج نافاس أر ةحيلا

 هدعدو عونطمهنا ل قىاغالاىفو' ءاسنذلل ىتيعلاهيسنوءايزالوه

 ظ ادوعقاصة لاجرلامأ © اديدشادرابانانمصمأ « اديد> مأن ام<الدندأ
 1 عم-١ضرالا ىلع ءطولاهد_-ثتوصةوله-يهملادو ةزمهلارستكوواولا ختبد هوو لج عجلاجلا

 تدلموملا خ2!ناقرمصلاو رجا ةنك اس نونا مهنيب هله هم لادو ملا تمي لد_.نهلاو هدعب نم ىودلاك

 وهةد_بعو لاو تبن دراو صاصرلادنا موةمعزو تيبلادنأدئو هيلامأ ىف ىلع لاق ءافو

 داصو ممللاديد_ْستو فاقلامذباصقو رقلا نمهنماهلا بحأ ناك ئئاحلى دبي نك, مرمتلا نص سنح
 ش امجهلدبىورب و هيلدرز!واعمامهءفربوهيدنحرطبتأو هو نتا ىأسرْملا صد نم دل مهم

 لاقو اديثود>و' وادءون وكت اه. شم ىأ هلوممتقدو» رب فذ اد ديم هنا ىلع نوب :رصدلاه-_جرتخو

 بصنلاناب شم ىو ريو ريكا ادسم تس لاحادب ورادتبموأ لامعا ىف ريهذلا نملدباهسشم ىلعو:أ

 ظ دشنأو لاجلانملاقثالديرجلابو اهشمىثعئىأردصملا ىلع

 أ حا او رواودغنمقددص « ىناذ ه.طءألامالناق

 | (( ىلياكيلا تمعن ل هكبرب ) دشنأو
 ||| وهو ىلا جو زبمو تاذنونجلاّرملاق يدعن مثيلا نع ىفاغالا و «حرخأ# نونا سقاىزنع

 ( 0 سلاع .
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 ىو دو ىهتنا عيابو مل_سأو عش 'وظو مل--و ه.!ءهللا ىلص هللال اور ىلع مدق اك ةثالعن ةمةاعوأ
 نةمقاعىنثدح حلا صىبأ نع ش.عالا قد رهط نمرك ايس ءنباو هع د_:م نبا 4 رخأو» اد_ءاواثيبد>

 اهبتا فنار وح ىلع باطانان رع هل يعمسأو اس رمل_سو هيلعدللا ىل_ص ىبناا عم تاك لاق ةثالع

 هدذعو لسو هيلعدتلا لص ىلا دنعتنكلاقةلس ند نعرك اسءناوسيطالاو معو أ# حي رخأو»

 ىفىذعالا هدم_صقناس> هد.شن اف هيقانلهللا امءام بل هاجلارع_.ثنماندشت نا س> أب لاّقف ناسح

 دعب ندش::الل_سو هيلعدتلا لص ىبنلا لا قفرت اولاوراتوالا ضانلا صاعىلا تنام هثالعنب مقلع
 لاقفهلءاشرك ذأ نأمصيقد-:ءوه كرمُمم ل>حر نم ىنعنمتهللا لوسران ناس> لاف ناسحانمويلا

 ف ةرتي لذ نام ةسوبأ امأف هثالعزب همقلعو برح ننايغسو أ هد-ة:ءورمد5دنعترك ذىفاناس>اد

 هحو نمرك اسعنباه>رخأو ساةلاركش الن مهللاركح سدالدناو لوقلا . بفيس

 ه-.لعّدرف نمت عشف لقرهد_:ءفرك ذ نا. ةسانأن اذ ةمقلعرك ذ نع ضرعانا سد لاذ هيفورخآ
 دشنأو هركمانءاءبجو هركشذللان نمش لوسرايناسح لاف ةمقلع

 الك الوحر جل نوثالث « ىضمدقام دعينا ىلع
 هدعبو ىلسلا ساده نيساعالوه

 اليدهوءدتةماجلاحونو « لولا نيئحكينرك ذب ١
 لومتلاو ىلع واهتم م:ركذ و لماك ىنععليكو ةرورمذلا باه شا هزيم نيب وتيثالث نيب لصف لاق
 ن رهشوأر هش مين لق هتقلأ ىتلا لمقو اهدإوتد_ةفىتلا ةفانلا ىلا غو ةيعملا نم علا خفي
 هبلبةةسسة تود ةهماجلاح وو لب.الا ف هإ_صأو داو وأ نطو وأ فاإ ىل اقامت ثا توصلاةمنينملاو
 معز هخرذ لقو هرك ذل هو ماخاتوص م-ظعليد-هلاو ىلباقتلاحونلا لصأنالاهحاص
 وعدة اردصملا ىلع لوالا ىلعهمصنف ةمايقلا موب ىلا همك ماج افحوت هنمقس ىف هداصاحراجن ا بارمعالا

 نرخ الا ىلعو ءالؤه ىأ لاما ىلعو أف وذ_<و عدن لوعفمو وعدت هيلع دل «-غلوأ لد مت ىنععهنال
 ل-ب ادب زو ألاقو ءارااباولا ارو ماللاءل ديل دهماجلا لاقت ظحاجلا لاو وعدتلهبلوعذلا ىلع
 : 2 ماللا لاق.الو ردع

 هنبشد ص أ لكن م بجاح هل
 هلدقو « بجام فرعلا بلاط نعهل سلو« ماتو ةصفح أن ينأو رلهملامأ ىفىلاقلا هازنع

 بناغموقلا ساحم فرك ذاذا < هنأكح ىت> ءاشعقلا نعمصب

 (( املس هورداغاماسراف )) دشنأو
 دشنأو ولدهاوشىفهسشمدقت

 مهت ردهذاىاامفىف وعد

 ىردهاهتكساف ما اوفأق شاقش هما

 (( وعدي نمل هيمل تلقا دشنأو
 نوسعرتمتاذءاروز « فودو ىنتو_ءدول كنا هردصو هلئاتم-#

 ةاقثلابل .قعرغمو ضي ةديعبلا ضرالاورمقلاديعبلارثبلاذلاوواولا نوكدو ىازلا خب« دوز
 عوزتركب مهوق نم ىازلاو نونلانلمقو اسما2 ناك اذاكر ر خلاب عرت ضوح مهوةنمءارلاو ة-فوشلا
 قفل ةيتحلا مضوةدحوملا حنون و برق اوم الو الاود ءلاباهنم عزت رعشلاة سبي رقتناك اذا
 دشنأو اًوز سة .يغلاريمت ىلا ىبل هفاضا ىلع هيد لتس ثدبلاو ةعساولار عملا ةدمع ءاارثبلا نونو

 ((دوسمىدب ىلفابلف ل
 لرقم ؟“؟ا_ 22222 يي بيبي
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 رئادلاعم برخلاك ,تراد ' « ترعثذا برحلا تيأريفا
 رخاس مكوك:م كحاضوك ه« ايوسذا رسهدسالابجعاب
 رظانلاو مانسلل ناس * امنورامت هك ىذلانا

 رطاسلا سى عللا ثم ةبنج ه« ىذلانونظلاًدحلا لعجام
 رهاملاو ىدونلابفذت, « امطاماذاقارفلا لثم
 رحاشلا ةمقلعنم ناس و« هرفنىفءاجاا لوسفأ

 رداصلاو دراوال ك صرع

 رئاجلا ىو فان ىاضق سيل
 ةعازلارمتقلا ىللكم بأ

 د ناعحت الو ه-ستال مقلع

 اين

 اين

 رساهلا نبغ ىلا الو * همكحىف ةوشرلا ذخأتال
 ان

4 
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 اين

 هوجو ىلع كدملا لوأو
 فن ىذقف هو_ةهكح

 ص الا ونال وح رب الو كنم ركشملا به ريال

 رئاسق-طنم ىف فراسف « هلثمىف ىرعش ىضتدتك
 رئاثلاالو ىد_سملاب تساف « هلهأىلا للا عجرثنا
 رساجلاب ءاصهلا فت سلو « لئان ىذنسلافتنسلو

 تنبلا رثك الابثتساو
 رصانلا ىوذرك ىلاالو * كلام نمنيرثالافت سلو
 رهالاددوسلا ىف كلامو * اوعداماذا ىلا ةماهمه
 رباكن ع كوداسارباكحو #« ةداس هموق ىءاوداس

 رااع نم لهل ادع كلام 5 ه«_ةعيضت نأ ءام> نا

 رئاولاو راتوالا ضفانا 5 امهاعىلا 0 م-ةلع

 رئاشلا ةيكلارامغلا را « اذا مل مالا سداللاو
 صاع ىب داس ضاعو * مهدعت مفصول ادستنا

 رئانا روذنملا فرتعاو 00 اكمف ىذذ ئرعش تاقدق

 راس ةأعةرمسوذ هرم هن ىرتعا تيد سفتلا ىلسأ د هل

 رئاقسس مجرب ىولت « ةراطخىل_كقلاك ةفايز
 رباح ىنأ نامح عويو * اهروك ىلءىربام تاع

 رصاعلاوروقلانيب تنأو * تضرعأ اذاديبلا اهبىرأ
 رئاطلار_هظ هنعلزب « هناينديس ل كدحم ىف

 لك ىلعهل ىلل_ءحوهمدهثالعن همقاعردههدم_صقلاهذ_هىدعالا لاقامل ىذعالا ناو دحراشلاق

 صاعرايدىءاقلأةىد رطلاهبأط+ أف لماده_ءمواه >ودب رب ىدعالا نأ سهالا قفتااد_صرقد رط
 لاقف ك_ئم ىننكمأ ىذلا هللد_+لا ةمّقاع هل لاذ هون أذ ةئالعن ةمقلع طهرد ذ_اف ةعصدعصنا

 صةنمىلتنأاموكيلار *« ومالا ىنتريص دق مقلعأ ىددعالا
 سقنتالو ىف#تلزالو س * وفنلاكتد_ةىمقن طموف

 ىنع ل سغشبالو همدياوءاط7نذاةمةاعلافهناسل رن مسرعلاو هنمانحرأو هل#تذاةمةلعموفلاقذ

 هئاطع نس> او ةقان ىلع هل-جوةل> هماع قلو هقانو لف هب رصأف هردقلا نعى[ ضف فرعدالو هلاقام

 كلذدعب ىثعالا لاقف هنمأم هغلبي نم باك ىنننمهعمحرخأو تٌدشْثِم> نا لاقو

 رئازااو ب>اصلاو فدءضلل » صاع ىبريس>انمةاع

 رئاعلل ةرثسعلا رفاغلاو * هممىلع ّنسلا ك>اضلاو



 1 همهم جمس |

 ا ةغباشلا ةدصقا كل

 0 وهن العن ةمقلعا 0 507 ةدمصق نماذه

 راض ارتولاو ططتختلاب © كلل لس
 رئاخلا ىذ4- >وفنم عاقذ 0 ردامىلا سار_عيمزكرب و

 رطامهي وصثلم كح * ا متاناريسسءافراد
 سهاسلا ةهملا ىذ"ىبلاىف « اهبارتأ ط_سو اهآردتو
 رثازلا ىلا ىذ ىن-.«قورت 031 ةلامم ن غلا ل-ثم ىف هذا

 رئام صه صف ىذ ى هز-م 00 0 ا

 رحاتىدلت قم سةٌردوأ دع هنو“ :كم ضعدلا فةضينوأ

 رئان همي كك قرشم ىف هذ اهردصىلع ىدثلا م>دق

 رطانلا ارظن ىصت ءارود 3 ِ عءالردصلا لم ءاغقشد

 عار ا ذراطلا قراست مف الرا دوست تنستأ
 ساضأ | درهما ل ام ءا ارهص *تارسسدو ىلا قاهيئدهع

 رهاطلاىا1نان4 ك2 دع 2 مل قالا ةرهع

 روفر و شاع 0 ا.ه 0

 راشتام فلا 0 00

 رداةلاب ءادعالا لعتسل « اهتسانئاا,تدعمأ اهفسأ

 رباخ عماسن م اك ىلع 3 هءاح نيلهللاب فاد

 ردان م مقلعأب ت تعدل -> دع اهدعب تحج دذ ىنلمحا

 زر ”الاعماسلاقدوَت_سم ده شاق ق-طنم ةفشن ل

 رباغلا ن نمزلاىف4-مأ ن 1 هأ ى.اوملا قبأ امي ضغ

 راس كلا ارقاو قالملاد بش دع ه نداونم نيعبأ دو نكد

 رداحلا 00 5 « ماعز: طواف ْ غراو

 سخاحن مودانع نم لمالك 0 لئثاو نملاكالاىوذىلوح

 رسا.لا ىلعةوةلااوءاخلاو #*نا اومشال فضلا نومعطملا

 رزاملاىدممعللا نمت ة># اذافوص“ءاموك لك نم
 رهازلا نصغلاك ىرب ىت> «*مهراح نع رققلا نودرطد مه

 سصاّص ه-ءيمىذ عاسو * ىس طا دو

 ردا د ت1 ا د ا صركمابوح

 رئان4 به ىذ مراصو د لكل مهزاهل 0

 رهاطلا اهبرقأىلاضرب « اهليبارس عفوا ها
 دعا ناتنآ له 7-0 اهرا اوكار اظناف

 2 ا يي 22-232
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 للةءدوشو اهغاروأايغارىرم-# ٌىساىلءقمض ضرالا ىفام كرممل
 لحرعجلحرالاو ةيطمعجاياطملاو ةجاحلا هو ةطعجب تادطلاو ترّدقىأ ناماحلاتج
 نبدثو مه عشجالاو ةوادعلاو سغبلا فاةلارمسك,ىلقلاو دعبلاوهو ىأنلا نملهةمىأنمو تملا
 ةدمصقلاهذهتايب أن صو رسدكلاب عمشج هل عفو لكالا ىلع صرخ او هو علا نملعفا هلم ب منيعوة قم
 لعتتسن هااهكاناسناكدناو « افراطحرب ال قد نم ناكنمل هلوق

 دشنأو اذوذشريهكلا ناكل ار ىلعةاكلاهيده ثتسادقو

 ((دنوم فيس كاصخلاو كيسك ه اصعلات ةشناوءاص#لاتناكاذا
 فال اىفالثماصعلا قاقشنابرمذ هءاجلاانهاصعلا حاضدالا دهاو حرم ىف نوعسد ناالاق

 مجاز أق ارتقا دنع متادج نملة لا مب ىلثملا برمغائاو ماس> ىنعأ هذ كاذلا ناو ماما لو ماوقالا

 مفرااقرسلاو بصالاو عفرلاب ءلاصذلا ىورب ولاق ءاصقلا ره ىل_«ىسرافلا هبدهشتساتيبلا اولاق
 ىقشتلو رثكتاف ىأس الا ىنعمىفهنالهياءمالاكلا ةلالدا ف وذحم ك ءس>ربخو فس هريخا دّدمم هنا ىلع
 ةيدك عمف مسك هذاك ىنعملا او# هريخفيسوا دة .م همم لو عقم هنأ ىلع صنلاو قثوالا كة.سكاصخلا و

 ىلءافطعوأ مةواوواولا نا ىلءعر_+لاو هاوس نءىنغملا فيلا اذهروض>ىأهروضحو كاصخقلا

 ىاكلا فرسلاوههسغن كاصخلا نابرامخالادصةلا نال ىنعلا فلا اعااكولاق .كدسح ىنفاكلا
 دشنأو فيس كاصخلا فك وهيفك, بطال نايرامخالاال

 دّشنأو ولدهاو ثىف هرم 1 ةدقو سلا ىسها ةَةاعم نموه

 (( اهاوهاناولسداعو تدزف »+ ىعمىوض تدك اعس ٌتدهع 1

 ةواسلا ىنعي ني_سلا مدن اولسو ريسالاىفاءلاو هيتعد هانعنم بلا ىفريسالاىنعملاو هلئاقمسل
 ءاود ناولسلالاعدو ْكدع ىف تبمطىأاناواسو 0 سىنامقس همحاصل لج رلالوقد ىعقكالالاق

 امارغ ىهتدازاناؤا سدا زامل ف ةيلاخ ىهتناكاهبام :رغم ناك ا هناتدملا ىتعمو « واسف نير لا ءاقسد

 داشنأو تدهعىلءاغلا نه لاح ىنعمو داعس وهو لوععملا نملاحىوهتاذهلودو

 ( وزن مد رانم برت نمو ا

 | هذهالو ماةأاماملظ شخبالو همامتو هلئاكمسرومل
 ىلع ةقطاعلاواولاد_ع.نارا مذاب ب صالانعض وهلوقو م-ظاامذحلاو ءاواهنودهاوآنمهوؤوذ

 دشنأو باوجلال مق طرمشلا

 (اعوأ نك نأ ىاشنلا 5
 رضموأ هع رن مالا نأ لهو هماهتو هتافو برقا اة تام نمديبللوه

 رعشاةاحتالو اه واشمخالو « هنالعتىذلا,الوةفامو ف
 ردغالو ليلها ناخالو عاضأ 00 هقيدصالىذلا ءرملاوهالودو

 رذتعادةفالماكالو-كءد نمو * امملع مال سلا مسا لولا ىلا

 هيا جس هأد_ةناك ام كرتن سهالا نع ةنانك اكل مالسلا سات هلوقو الوقب قلعتم لوحلاىلا هلوق
 ناو هريسمت ق ىواضمءلاهءدهشةسادوو مالسلا م ىتبعملاو هموم أ طظفاو ءاكيلاو لولا نع

 هشنأو كلذ ىلءهحر ىف مساقمأ
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 ءءاملايلطدرولاو تكحا لا ماضلاو ةييطلاةءركلا ضرالاةادسعلاو سءهلاوهو ىذلل |
 نم شهلا ل دقو ىلقعم هوما خامل يب ةدناق 9 هريغىلاذفاملاروادلاو لمرزراى فد رطاال ناو

 لاق ءزسهوخأ اذكواض:ًارعاشد و ض هوخأو وذو ىباهح ام.ذلا هله رحنا موو تاتسنرارمذ

 دشنأو ناةطغرعشأ هنأ خا عكلااوغلبأ هتيصو ىفةئيطخحلا

 (( حرق ةنثيبحن مىديكى ر ا 3 ىذلاك نينا دامك 00

 حرس وامو# ىنعمأ ىدتغللو 00 حور 7مأىدعخت ىلملل آن 3

 ميغأ ةنامالا ىف اخ ضءمف # هياط ىسدرمظتمل تااخا اهنمو ١

 زن هئدشب مأوةنىللا « رد *نب نبمل_,جىرديامهلناوذ

 ميسم دتاصقلا اواباطملا ج وعل « اهلهأ تود طر تس عنك
 حرمه مف حو مب انايحأ تب اود اودو « ىوفلان ءنيربخلا ندحاولا اوس

 بهذم بسم 1 صاوضلا حوعلاو هامل ا ءللاو وقرا ف اخأ و ليأحرسأ تدبلا حرقتأ |

 5 هولأب الو 03 لك نماوّرمذأ 5 1 كعب

 رصت ل 2 ا

 لياسأو هم 59 آظ كا مفر لع بدوا

 دشنأو هءاعربجلا هلالدا ىف ةوذ<باوجلاواهريخو نأ ن يدا اوسد تعقو طرمشلا هلو ناريخ

 اق اىدهعي ف ءاوام“ ىلماخ

 عطا أ نم ىلءيىلانوك-: :ماذا هماقو هلئاقمسومل

 كا هعطقو ءاخأ عطاق نم عطاقأ هلوف

 (( ةيناعنم مداد ناذمحو

 دا رب رح ءدمص# ن م مما فرح ىف وحرس مْدَقَت

 ب راقاملا سلامىوفاتم ه« اميرو ءامملاالولاذ_,>الأ

 هلو سا. هني سادرللاقيو قاطلاسامجنبرارلوه
 بدحاصلكب مالت ةلررو ىوملا ىنلتةيداكى تكي وه

 ىناحنالام ل ًاالولو كءلع 5 ةدر كرداعأ ىبم ىأز حو

 ةلكاذمحو همملم الز ّه هرك ذأ نأ ىتس أ ىفاالول ءاسنلا هذهر ك ذاذمح الأ تدم لاري دةتءالعلاو لاق

 يا راع نمىوربو زنا يلم الدو مههدكاع قو خلا اعروهلودو خدملا

 0 3 هل»-و تى تان لوعشمةلو دوم نموأ اف هيف عمطمالو ىدصتب ال نم

 نيس هرب ريد ما :6ح دما, صولا فذ ىلعهيدهشتسا :

' 
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 ذأ

! 

 ظ
 أ

 (( ل عأموقلاعشجأ ذم عاب « نا ,ةمنا :(
 اهلو ًاوىدزالاىرغن ثللةدمصق نماذه |

 ليم" ال ماوس لأ ىلاى ناو *© مكحء.طمرو دص ى عى اوهدأ

 ل-رأواناطمتامطل تّد-ثو 00 رمقم ىل-الاو تاحاد1لا تجد -هؤ

 لوم ىل_ةلا فان -لاهفو «ىذالا نعم ر كدا ىأنم ضرالا ىفو
 نا دوووم 1552 سا طل كاد وستسل دع #7 2 3
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 بوطلاوسا.ءنبد>اولاد_.ود# نب نوعو مهاربانب مساقلا|:هدح قاروالا باد 5قىلوصلا لاق
 اقرا نا ى قئاولا باط بيس ناكل اقىزاسلا نام“ وان ثدحاول ضع نءعمهضعب دي زب نيد نبا

 مل كيلا مالساا ىدهأ 0 الحر كراصم نا مي اظأ هساح ىف ىنت

 تركذفنيب وكلا نمقدن عقئاولا لأ سف نوقام لاهفلاخو مضح. نم ضع هعنامذ ل>رقرا#لاهقذ

 متنزامن ملاك نزامىببن متاقذفل->رلان مىللاق هءاعتمل هنو ةهْسملات اخ دا 3 لم سهأ

 ىلءتاةفانمو5ىفدرهثك هلى مو ك.ساامىللاك هعسرذزامن دعا نءنزاممأ ساو 5 نزاممأ

 نيألامقف الجر كءاصمنا هتدشناق تملا نعىناً سفن ءطاو رساجالادو كك ذفرك,ىب أس اهلا
 ىتحدل ىنعمال قام هلك ت يبل نانينملاريمأ ايد :ربامأث ينلا ارخآ ىفىذلا فشلا لظش !ةناريخ
 لاق ظلوقي جا .ش داق أام هن" 5كذ ّ ءاامالمسلا ىدهأ الح ريا همنا ماظأ لاقاذا ف رحلا اذهب

 ىدعالار 0 اةاهتءدونيحتلاقاة لاق ريغال همن ,تلةدإو ثللأ لات تةدص

 ّجيدَق نمو ءاوساناو «لي> راذدخ نيح ىنالوعت
 مرتماذا ريسؤاناق « اندنعت 00

 محرلا مم عطقتو ىضد هك هلا كك رع اذاانارأ

 ري رجلافامت انا تافافلاق

 الانفراد انعم نمو * كيرمث هل سلهلباب_ ود

 مهايا هانصزلآ هيفي اماع ناك ن ذم قم نان دالوأ ىلا نونلتن ام وقانه هنا هنلاءاش نا حاضلاقثلاق

 تاقذ ىيحاناو رذغلالئاط تدس> وافمهتندت“ اف ىلا ١ اوعجاف م مع هانعطو ةؤصلا هذ هري_ةدناك نمو

 اهريغىف نوقاملا ضف و مولع ىفاضعن مهضعب لضفي تاقمهتي ار فمك ل اتتعجرا لف دح !ىلءسأنال
 رثك أن نموااريمأاب تلقدباطخ قليلا ةباقىلءناكفاد>اومهمتيطاخىفالاستف هيلا حاتحلكو

 مهفتدشن أدقلوهفصلا هذ همهم مدت 0

 ءاوايام-لا قوذىل_ةءاولو « اقعضم لازيالا ملاذا
 ءاىهالاو ءاماحلا ىج 7 <« هلقعا 1 ناسملا ءنم

 دشنأو ىوصلا قد رطنمىاغالاىفهجرخأر اي دفلأب ف صأو كلذ همعأف

 (( صاضوضو هص أ هادعةحاطد# هءاضقنرظني فوتون دو ))

 هلبقو خام اوه

 رذاوعلادادجلاهة:-الرةألأن م © درطم بناج فقوذ ىدو-:ةن 11

 رغامالانءةرع_شلا نان :عقترح 000 امدعن نعل رج قاهتمظ ىوط

 0 ءشلاىلا ه« اهجودنع نك فارسعاب تاظف

 دوا# ل> تا 5 ةءزءهنمدرولانأراف 0 فوؤقو ّن ذو

 هانادباصلاةدراطموهودرطلا نمل عممدرطملاو ظماغلا راجلابئاجلاو هداوعأو ل>رلاةادأد وتلا

 0 نالاتاساءلادادؤاو هنري -غهجد الو نيوتللا نحب الاراحلاو هو بق>أ ع بقحلاو

 رح ظمقلاةرجو برمثال:راجلا ءاق.ةةمومظلاو رذاعاهدحاو نبللا تاليلقلار ذاوعلاو دودج
 اهدحاللا ةرتايكوك ن انرعشلاو اعردل وأن ترعشلانانعو ردا مدظمقلاو هد اطل

 5 را تاذةلئانلا ضرالا ىعورغمأ حجر غامالاو روبعلا ىغؤة ينال ىرع الإو ءاصتماعلا
 اهددا اولامرلاروهظ ف دا 0 50 5 000 ا ر عالةسانيهر 0

 قا دعت هدو ا دس سو ا ع ا ا وي سلا

 ىعذلا

 ض انآ سفح يلا د ل نشل ا كوبا



 دن هاج نيتي ت27

 (/ابلكمظمبه تيعارذ طس « ابحراهجو فايضالاطسب
 ( دان نامرك مث ىركلا ديعب « انءاح تلم اع ولاني تكرت) دينا
 اهوأ ناوهنبزب زنءلادمعاهبحدعرب رد ةدمصق نماذه

 حذانعب رلاالو ىمتمدهعلاالف « هنا اوسلاعومدلاكءاعبت بدأ
 مناوجلا نت امتىوجلاك هب « هتكرتنعس هنلاءافشثتعنم تيبلااذهلءقو
 حران ك_:ئمدب وصيف دأو بد رق 9 هنأ بي س<حلقربلا لثمكةأر هدعنو

 حدام كالاعت امد ف ا املاطو ْرب زعلا ديعاب كاند دم اهنمو

 جاخبا لوهكملاو شدرق بابش *« نطوملكىف ءاب الاكردمت
 مم ىنععجالاماو شطعاذا تشلاباسول حول حاللامتي شطعلاجوللاو ئيثالموزللاو ةماقالا بايرالاو

 دالباهنالنام هر ىلاهفاضأو حصان ضايملا صااخ حصانو ثلا هضايءلاه درع هش اوله ردت

 16 ذابالاءاوفأري راوقلاعارف * بشننمتعجامو ىدال:ىنفأ ]» دشنأو ل

 هليقو ىدسالادوسالا نهري اه :“او رمق لالا ذه

 قيلابعلا انآ ديصلانطاغأ ٠ الأ ةكىف ساكلاو لورق
 قدراطبلا ءانبأمدلا عمالا « ةدوسم اعارادبأ نيريثنال

 عججمشلاو ةيلاوتا اة دوسملاو رجلا حارلاوه ريغىلا تغتلبال ىذلا كالا وهو دمص أ عجب سكاس لا

 قيرطبد->اولا مورلارايكقي راطبلاو رتغأعجرتسغلاهلدبىوريو فتالا ممل نمذوخخأم :أ
 نفاَعب ريفاوةلاىوريو ةروراث عجرب راوقلاو ليصالالاملاة لانس شنلاو يدقلا لانادالتلاو
 1 ا اهببرعشي ناوأ ىشو ةروقاق عججءارو

 ىلاو كوالا ىلءهلوعفملارد_صلاةفاضا ىلءهيدهفتساتيبلاو قدربامدقدرانالاو هتعرف
 دّدنأو ةيناثلا ىلع هلءاق

 )َ ملظ هيتمال_سلاىدهأ « السحر ماصمنامولظأ

 نبص اعلا نبدلاخنبث رعبا هنا جمصلا ىن.علا لاقو هرمغو صاوغلا هر دىفىرب رملا لاداذكجرعللوه
 وأ ةديصقنمىناغالا ىفاذكو ىوزخلاهتدا دبعنب ةريغملا نب ماسه

 مطل نتحوافناترملا «' عرملاة يظل مقرنا ١١
 مسلا كءاح ذا هسنبلف 5 مط تدرأو هتيصقأ تملا اذهدعبو

 محاهمظعل سل ءارع ه اها_كروكسم# ءاذل اهنمو
 مظعاهبالع بايشلادور « اهك”سع قلق ةناص#

 انوا ب بيش, ثرملاناكو عيطمنءتلادبعةجوزنارعمأ ىهوةلظريخ+صتةملظو الخ ىوقأ
 نوكسو لم هملاني_لا هن: ناتريسعلا اذكو عضوم ءاحلا ءظدمرملاو هدعباهجوزتاهجو زتام
 ةزتكم نذغفلا ةمدغءاملو ناعضوما مزاك نيتامهملاءاطلانوكسوءاحلا مضر مطخلاو ةيَمَملا
 ءارومجوةلموجءارعو ءالدح ىأنيقاسلاةروكع:أصالاق.قاسلاود واحلا غل مضوما بيانو
 دورو نطدلاةصاض ةقملاءامللا مضبةناصخو ىازايىفاغالا ف4-:أ رو ىنرعلا هلافاذك ة_كمعم

 معللاباعلاقيو قذعلا لوط ق مسو ةلمواارسكبالعلاو ةمعانلا ةباشلا ةدارلاو هتالحتنالا
 متباصأ ى هع ىعم ردصم كراصمو ةيبلظ ين هر هو حصعلاوهو ملظ أ ىو رب مولظأ هلوق دَمْشا اذا

 مياصمو كلذ ىلع اصلا هيدهشتساتدبلاو لوءفمالحرو ,لغاف ىلا فيض اف لعسغلا لعل عدقو

 امول> تد_هقبانممال لا ىده أ ردصمةيحوالجرةفص مالسلاىدهأ لجو ملظربخلاو نا مسا



 دحاحو صا سن مقهتنأو د ىدهلا ىلع ء”جيراخلانأ معز 000

 دلاو أ هيلا ب كف

 ل نم فامضلا 1 ا هدا ايد "ىلا ها هللا داز ردت

 فاصد- ع 9 001 نو # ىيذء ردت رين ازال

 نا ءنيعلا 2 0 ىراوطا دك لن نو

 فاك ءافعهضلال ادا قو * ىرهم تموسدف كاذ الولو

 هدف يضعدازو

 فالتاىف كدعن "ىلا راصو « انءت.غناانلن مانانأ
 ساد لال. دا ركل مودعقلا سأرناكو كا ارعهلاتام_ذالخاذهو درعملا لاق

 لالح راو رتل اكدر هناهف فانانملا دازدتعا ةيدانا
 ىلاوعلا ىرذت حت نوملا او>رأو* ئمارذ ل-ءتومأنأرذاغأ

 ىلاوشر_ءلا برهللاو اهل # ىئاقامثدلا همك نذ

 ظ.!ةيرمصيلاةساجلا تحاصاهدروأو
 تيبلااذهدءيدازو فامي مرن عرمضلا ىدبيف 50 ىدعب سلا نيرينأ ةفاخم

 فاج باقل طل يثىلا « ىدعيرهدلاّنه هرطضد نأو

 دشنأو ىمطقلا 0 -ناطخ نينار مل ىهلاقو

 (( سئتنم فعسا هوجواسك 01 ةناغمح عراؤبكرأو )

 الرع اوشىفه>سئمذقت

 «سماخلا دل: كلا»

 0 تراك كت 1 هللادعببال ) 56

 ملك اقطاءامهرزاكول 003 مه” بست نأرايدلاب له

 مل مدالار هظ ىف شور ل امه موسرلاورذةرادلا

 اهنمو سة سص ىعم تعملا اذهبو

 معفك الا فارطأوريت 01 0

 الا 00 را ودلاو كل

 ملا ىدانت دوو ”ىشعلاى لو ح3 اذانيسلجلا نيودعلاو 2 تيملاهدءدو

 شنؤرملا أن اوهذرةصالا شقر _اامأو ربكحالا رهان هكر ىومالالاد م ةدئاقإ
 نبةفرط مع ٠ ,عصالا شورماو هيلعت نب سدو نيهعيدض نب كلام دعس نينا مةسنب ةعيدروة«اربك الا

 مهو نة رلاديعهم“اود دوبعنب نعم ىنبدح أى اط ةلههمنيسو فاقلاو ممل خفي س٠ ض مو ديعلا

 دشنأو سا.علا حدص ىمع مم ”رءاشءاملابشقرب

 ((دافسالو برق ىذةكبتي 1 هتعدعرم تحب :م قنا 0 ١

 دشنأو 0 اود قهحرش مده



 م44
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 هلوعسفااو أ امام ىن_ءعلاحلا نءهم_صنوةانالاو هو ءاحلارم كلها فاكت ماللا يدق يحل

 ىنبملاعراضملا ىلا هتفاضالن بح ءاند دى هندي هلم ١ معن اتدبلاو نامهصلادادعىف هّتلع>انالفت مدة ساو

 ه6 رنأا نو ب و آ

 (ر ملا ططد ثمح ع نمايصلا مسن 00 ىدمواسأ نواتنه طناذ 0 ١

 ا 4«::كاامادها 2 ىفهحرش مدقت

 ((ليلقماركلانيحىل_ءيرك « ىتادثلا ءلر عاب ىلعتمأ )
 (( ل لاقي ناك وأو ىع» و قا ليقاذاىزخ أ الىفاو

 امههدعبو ىدا ارقلال:دحلا نمثل لمقو ىتحدملامهحنلابوملا م

 لو-صو عراف اقر لاصخلاهل غىإ قىتاوال دوطى م1 نكن .الناو

 لد وطلاق ىدح را «*مختاضفلاو طلا ولا 5ك اذا

 لوقع 0 نري ملاذا عاف اوطو مو سجلا نس>ىفريخالو

 كد نوي ماذا توست « هل وطعو رف نمانيأردةكو

 لش 3 ةيونوامأو نالت © ةادمامأآ ىو ركن مو

 م-قلا فل معتساالد وطانامز شاعىأاهعذونبعلا خبار يعو رم عرس كلاب + رلارع نمهقلا رع
 هيلع لخ ديل ناو فوذربخ اوءادشنالا ىلع فرم زل هيلع مشد ذاف وتلا مواهدحأ مهسفنأب

 تاحادولا ارو هلبا ارمعل ىتعمو تاعفام هللا كل ارعو اذك تلعئامهثنار ملا ةيفرداصملا بصت سصن

 نأهللات !ًاس ىنعع أد و ءاقملابهل كرارةانىأ هللا كريم فلحأ هللار 2 ىعمو هما اودوهتلا ءاقيد

 تددلاو فوذح ىدانملاوءادْنللو هس :للاخع انو انهدا ارم اوهو م.قللهداراريغ 0 لمطد

 لءاقوهو ءانيلا ىلع خفلاءنيحىور و َِن :رعماهرد ص هل ىلا ه9 طالزيدبا رغم هدهشتسا

 عماسملااهنم كلم سا ىت حلا كلتو أ ىتاشتان هللا تف آ1ىلانآ دقنأو

 عئار اثم ءاقلت نم كالذو 9 هلانأ ف و-تاقدقنا هلع

 ا ا |١باككلا ىفامه>رش مدقت

 ((ىدزا عمائدرتف ىدرالا بحمنالو ))

 ( ىنيدنرعسو ىن-ءهدرطأ ص قيدنرغب سامذلا لعجدن ل 2

 (باعثلاق در املا لسع ل دْيعْنَأَو
 دشنأو هبطخلادهاوشقهحرشم دقت

 انني ني نرغب هةوق
 انعبو يلغي و ىفولمد
 هأ ىتيدنرسد

 0 ىلا « ة. يح نوكتنا ىلءاترزامو
 الو وزخلا بطن نوللا ديعنببلطللا بحدعة ديه ةنمقدز رذللو#

 «بسهئاج قرشلا عم ىل ممتن او * انوه ظلام ءانوسغلا هند الوقت

 همكم تالا مو « ىفلان < رطدتاحادلا اه تلو

 هيثاصم هتءلازمومغلالسه ه هن اكامق هنادي نكلو تيبلاهدعبو

 ةلجو نمىن-_هعءاملاو هبلاطد قاعتما مهلوقو نالرب دع ىفهنالنا ىلع فطء زر: اءندالو هلوق

 : دشنأو ندلوةصهبلاطانأ

 نفاع مرك نع نيعلاومتتف 0 قرا اولا ىسك ناني هدناو ل

 نم ناكودلا+ىنالف زان اةءاصقلاننىرطقلوق حراوخ اراب آف دري نمل ءاكملا ىف دربملالا5
 دعاقأ ارذ-ع لا لعحامو 00 1 ل <تسلفر ةنادلاخانأ جيراوملا



 هلي

 م( انطبمداؤذلا ش و>هبثتأف دشنأو هرشمدقت
 دشنأو ىلادهاوش ف هحرشمدقت

 ((انامرحو كدنم ةدعابم قال « مباطب ناك ولا :طباغبراب ١)
 هال رب رح هد مصو نع< مما فرح د هاوش ىقهحرمس م دقت

 10 ونتدادزيب ىوملاىداع لّمءو ه ىودعوطبفوسكمرّمعلا هرانا
 و ناك _اارها ث طرمدن م سدلا خه ىلءؤ نيداوملا نم هل ثان نا لمه ىنمعأا لاق

 (( ىذء:نضقنو ىلكن ضقن » ىذقن فت عرسأ ىامللا لوط
 لاقفرتءموهو هلا ززهةيواءمى أرنا بلا ىف ظ[اجلا لاو

 ىضعي نك ر ثوىذعنذأ ٠ ىذقنىف تعسنأ ىلايالا ىرأ
 ضهلالوط دعب نم ىئندعفُأ * ىفرعن وطوىلوسط ني

 || ىناثلاو ف:_صملا ظذا.لوالا هدر وأونب رمعملا نم ناكو ىلثلا باغ لال ناةيبلا ىربكسلا ىف ىنبعلا لادو
 وهو لوطا هدو عمم تءعرسأ ثيأ:ىلءف:صلا هبده.شتساتمبلاو ئذرعنب وطوىلوط نب:
 حرش ىفو هفدهاهالىلاءالاىرأ ظحاجلاهباو دىلعو هسءلافاضملا نمثدنأتلا هناستك اليد

 هلوأو جاخأل لي قو باغاللزج رلا اذهىرمتخم الدبوس
 ضقنلا ل-ةمحورأ اهفدم ىدعاىذعد ىلمعال تدصأ 2

 ىذرع ني-:>-وىلوط نب وط * ىذةنىف تعرسأ ىلا ءالا لوط
 ىذ م لوطد_ءد نم د * ىذد ىاظع نعنبختنا ّ :

 اليوطاربعةيلهاجلا فرعنيرمعمادحأ مدح نبل غالاوهو ىلتلا باخاللؤ لا اذهىناغالا ىفوأ|
تساو صاقوىنأ نبدعس عمهفوك-لاىلا هجوت ورحاهوهمال سان سو ملسأق مال سالا ءلردآو ١

 قده _ث

 و سانلاهعيتودئاصقاواعؤزيدا رالارحر نملوأ هنا لا ةيدنوا منةعقو :

 (مدلا نمهانقلارددتقرس اكو هتءذأدةىذلالوقلا»قرمدتو :
 1 ا : 5 اخو هديمةنمىثءاللوه 7

 مي-ةماهلا قاتم ةيحت ىلا اهتذب ليقايتا لئالأ ا

 لاذلابهتعذاو مهد اع بان نموغو سغاذا هيرب قرم نمقرعددو هراثالاءاه-أ نماتريغصتامت :

 ردصىلا ادئسم ناكناوتةرمشثنأو 2 رلا هانقلاو ءاهشف الا ىهو ةعاذالا نم هل مهملانب_هلاوةههم لا :
 دشناو هيلا فاضما نمثينأتلا بستك اهنالركذ موهو |!

 ((اهعرغىغاقتلل ع رغىأو » تنيادت نيد ئأىل لتس
 داو هحرش مدت

 6 لقرمدابم ف ساناريبك « هلبونئاوع قاربت اك
 اا م ناو كارم و لادعبأو لاعلى تلاقو

 ((عزاو ب يشلاو مدأ لأ تاقو «ايصلا ىلعبيشملاتتاعزبح ىلع
 دشنأو ىناثلاباّككلافهحرشمدمت:

 (( ماح لكس يد ةسد نيح ىلع »و الت ىباةنهنمن ذم "الإ

- 
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 اريسخا عكر نمءامم" ىلءناف 0 اهدوهيل أ سءامت ىل- 7

 صورة هاف 0 اه طمزاحو تزاءدو رمح لابو
 امذحخاوللان طم تا

 | ماللارمسك, اولا نطدو لل للا فقص نمو*ءافارسكو وأولانو كسوممملا خشب انهومو ىذةحردت

 (( حابتسعتيج ةيشامو) ددنأو مضل

 ساو هزمهادهاوش ” ىفهحرش مدع

 (عمطأهللاةجرىفىذلاتنأو «نطوم لك ىفتن أ ىلءا براق
 دسناو هحرش م دقت

 (ىرديامسي غلابهةيفرو 00 هت سع أع ع املا 5 دل دعو

 انفو أى الاخ ىبضلا كلام سلع بيل ديصق موه

 رهقلاتيطرواجترعو ع رك نمدولا لح رص

 جالسا واهنمو
 رهعلابتنأو قار علا ل عس 00 نم 4م ا اعأ تلا او

 رع ةنور عمقا عا هل ضف هللا ناو 21

 رغلاو 6-1 اوهجاوو #3 0 سئرلا تنأ

 0 لاب داج 5 ناريدع 000 ةال انوع الو

 رسعذلاف حيولازت تءد»ه ذاةماساّنم مص“ تنال
 ردهللا  ناج ن طقد ءارذع د ةأم- نم 1 0 ل

 رحب هناا 2 تاكل د 00 نح قطن تن الو

 رسال 50 نيل 00 مس نوادي ناقد هلو

 ( مئاسعأ هسدو تأنام ءأ دقن 00 دوت ءاونال او-ىفناكدقل ا

 ةديصقلاعاطموهوهلءقو ن نوهم ىش *ءاالازع

 مجحاو نيملل تنأم د ادع 0 مال مال ناو اهءدو ه هرب ره

 محاق دو 5 و ميرا اعمال هي اهيايسشدور ءافمه ةلممم هدعدو

 مصاعموا 4 تابلدسملاعم »+ هع فان ا قعود

 تعاندم هعنن ناوكلاان> < امن أكحاالان كلغ نء ص خاو

 2 ءاورااتالور الا سدعلا ن م ها يهطتسالووتدتال شيسلا 3 هه

 بيثكلا نيزلامجاولاو قارشلانيدلاو أما مساو#و بصنلاو عفرلابةربريه ىورت ىرهدتلا لاق
 ىقو ماكلا ىلءاهمذو باطاللا ىلعءاثلا خمنا تي ون ىوربو أ مها ةماقاىأ هتنوثءاوثو ةئسلالوهللاو
 لوقت وادج تبول ءاولو> ىفناكدتل ىدعالا لود فعضد ءال علا نور ع ناك لات سذوب نعفاغالا

 انتدحاو تاعاشات انا الاو هدول د لود>ءاوت ىفمانعم ةدمسعو ألا هو حد»اهجوالو ىنعمهل فرعأام

 هق.وزاءافمطاو ءاضعالا هماقلا ةل-ةمااو هلالملا ىقد 4م الا ملوام لعىأ تاس مأسدو ناب ةنامل

 داوسلاو ضام. لا عمت ىتلا نيسعلا ةمحول#ةملاو ةعانلاةداراوةدورا باردورو نيرممللا

 7 ىنعلان م هدالقلاعضوموشو رص تلا ىنعي ةمالاهد>اوتامللاو قنعلادمجلاو

 كو الملة كلذ نم لهسأودملان مراوسلاعضوموظو

 ((لاملان مى. ةباطأ لو فانك

 دهاوش م
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 دشنأو اههح رشم

 ((لمهم”ىليلخ نمليجريغل « ىتتاءالخالا أ لو ىفونج ))
 ليا عجءالخالاو هتيدِحلا الو هوفجألجرلاتوذدلاقيربلافالخ اقجلاو هلئاتمسم
 تاعأ لاقي كرتلاوهو لا الا نم ل_ءاف مسا لمهمو نسا و هولا4با نم نسا ثلا لمهاو
 ا 1 رف ىذا مجول ليج عل لوو ةي هسقل ناب وه طش تمالخاذائث *اأ

 ذئقنأو ليلخ نمت :ك ىاليح ريغل ة ص ىلماخ نمو

 ركاستممأماشلا و عا ع# هئاصغذا ةغارملا نبا ناك ناركسأ

 اواحأفامث اددحلاثروب د امىلا توعد هسؤدنر ليتتاو

 1 ا نر ماد رغم هبر فر يعشلاءايدقورييةةيتفو امئادايثادو هل أهمل

 | عطم 'رهدلا هدم بأس انلان ما 5 >او رهدلا كانا اد#نأولو

 عيجباتهر هدلاو 0 تامتالاج 0 طوش

 امدلا ىكملف هتفزت ناو عمدب هَ نا الأن أ

 اي | 4 :ام هلاقور عم سانلا ىلع 3 اماكن رعسشملا طوق

 ايعطمر هلا هد ىقبأسانلان مدع اذحاو يعدل دا جنك واذ

 0 «- ى لك كدسع هيا اودكصأو مهنمهللا لوسر توجأ

 نيذلاد-أ وهو مالسالا ىلا مق :امدالفئاطلا مدد مل سو هلل -هّللا لص ىبئلاراجأ عطم ناكو
 دساأو بلطملا ىبد 0 ناش ىجد ىلع شد رقأ ممل علا ::رصعلا ضق:ىفاومات

 دغاىرذؤىدتلااذءادناةرو# ددؤسباونأ محلا اذهل> اسك

 الأف ذاطعلا بح اد هاظ عى طعأ ا 5 ىنعملاو هلئاق مس

 الورع ذو 58 مق اقلادد- سناقرو ةدارشاا لمت وللا ردد علو دوملا تاه

 دشنأو هالعأ» عملك هورذو اه هريسكب ةورذ مج ةعملا م ذدىكرذو ءاطعلا نونلا شن ىدنلاو

 ((لباصملاوه تبصأول ىنارب د ىددص نم م مطايالاب نئاكو

 اكل اوف , نحال ااهبحدعرب ري ةدم هؤنماذزه

 انايشلات رود ىنشلا ىدمأو# اناتعلاةلصاوملا نم تمد“
 انابإ 0 1 كعما رخآو 9 هبتئلااثتبوأت رورعسمو هذعنو

 اناهش اهقثأ حالا ىأر د بنرحرا هنءلكلار هع اذا اهنمو

 ((ريقفلاو ىنغلااذ توملا ص غن 01 ئةتوملاقءس:تولاىرأال : دشنأو

 ((اربصالفاهنءربصلااماف )) داساأو ىدعءندا سلو هه

 دربأ نبحام :رثناكلات ىراز-ةلار وظنم نبري-هز نىموم ىند_> تامةؤوملا ىف راك نب راسن دلالات

 اهو أف اك طمغنة رحى :ءاست ىدد_>| هب رااناسح تن ردخ مأ بشاب ةدايمنفورسعلا

 نبا[ملءقافاهاباهج وذ ماش !انمهنم ل>رهياعمدقفدحتاهدوزب الو هنري - شع نمل>زلااب:>رخأ

 لوي عفدناهدالب وكاهجو زا رخانثابلع قلاموهتبًأرفةذشةدامم

 اريدالفاهنعرب_صلا اما لمس * ردد مأىلا لهىرعش تيلالأ

 ارمغاسةنداهب ىرورعي كايرت * انهومحردتعرلا ىنتأتلهو
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 لمَق ةلوقو ماعلا موصل الا رص انا هوتر حرمشفاهو ا رم فر املا مق م مخ

 تم لو ءاناهتمتكداهأ ىت لاى رقلاىتعيا ديسص->و ماقاهن :مىلاعت هلوةك دم_ص>ن هو ًامتاة نم

 ساسي لذارالاو هرام الان نم لي عشت رعت لاو هنا ءلئانواناو هرثأ ىح دود. صح ارئمو هنا طء>

 ا هنوأ مم ْن :اوهديزبو لالا لاذر ن2 او4ساسالا ىشو 20

 اع ن نيسالا بعانالو #2 ةريشعنيلبصما اوسيل مثاءشم

 حاضدالا تانأ حرش ىف ماوو امو هوووح م انر النوع سون باو ظحاجلا لاقو ىوبربلا صوح“ دالوه

 هلم وو بدؤذىالهوزنع

 اهبامث 2ك هسمدو ست سدالو 00 ةجاح ىلةءلا ىلا عوب رين سيل

 اهبامسد بف. كح مأهزه 5 مه عرف كح ناو: *.سدملا

 نم ل -2ةفمرادىنبو عوبري نب ىفتعقوان رحنا ةدي_مقلاةصق باكل تايبأ حرس ىفىرم الا لاق

 نوضواغةاول. واق لت ءاقلا لءدملو انراقحا ىح عرسال جور تارا هللاق. لحرهنادغىع

 ىعاثلاو مسوطلاخ نمو )اودي هريشعلاو موسم 6-2 الذ صوح الا لاذ بدلا هأ ىف

 ثوصلا الةءرسلاو ريسلاهيدارباغاف لبالا فرك ذاذإو ناب رغلا تاوصأ ىف لمهةسدامرتك أو تهملا
 موسم نالف لاعب اك بار ءغمطن كتاوت طول :تيملا ىف ةازه رك ةاعاولات قاريسلا نا هلاق
 ا ل مددالهناو موشل انموقلا هصوئزب ريستلالاقو كرئاطالهتلارئاط لاق. و رئاطلا

 ايعانالو ىوربنوءس:نبالافو مومامحخ ضد وقت ةومهقدر 0 ,الا تعش الم هد: ءهنالبارغلار 5

 ىءايلا مهوب ىلع رجلابو نيببالا بعاناهبار خالو ىأ عطقلا ىلءعفزلادو نيلسون
 دقات ىسهتن ني طصُم

 ؛( اليم ًتلارتكثو ىرتذ * تام اذن 2 [7ملان ارهسغ

 (عزا 0-0 عوجامردنل 5 كيك

 ((لوعمن مسراد م٠ردنع هوو ةقارسوم ةزعسءق اة شنأو

 ل هده اوش ىف هر مدقت

 (( دا ناس ملا كد ام لو «صاعن:ابايدتءالازغ 58

 (( دانا سلا كيف ام لكو «اعاواروح باوالاىدل غانذ
 اهفوأو هنعهتلا ىذر تيان ن ناس ليف

 ىدبالو بوطخللا ىفىفاسل "ىلع * ايام تع ايريس كنأرعل
 ىدوذم فيسا اغا. .الام غلبي و« امجزلكنامراص في سوفامس 0

 . دشنأو كيس نعهبعف ديهل الهنا س !هدوذمو اةعش مخ سه ثعش هلوق

 «( م تادف مكناف تالوخ ةلئاقو )
 دشنأو نادهاوشفهح سمعت

 ((دق:سرمضلاو غادصالا تبامش « امن هدامالغشااهسضاع
 ترم..كتواهسأر تداهثو تاس ام دعب هنداوامالغاشد :الوأ نم تامن ثاهض و ءاهضاعىفاريسلا نبا لاق
 دقن ل عسغلاو سرمضلا فلكأ خفاايدقنلاو هريسغد1:نأت 6 ,دقا مالك. دشأ هتمح ًاناهتانطلا

 ديشنأو ةظذالا هذه ىلع كسلا نا ديدهشتسادقو ركلات

 اهرب داقم هلال فكحرر 3 ومالا ناف كي !ع نوه

 اهرومأمكنعرمداقالو # اههنم كمت 1 سدلف
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 ريصب شارغلا قوناععيم“ * ىرئاع تنرضدةبلكك ناو
 ردهشارغلا قوفاهت يمس *« ةنخدلمالاوغ [نم تنئعاذا

 ىفلات ىألارعشلا وذ سنا همدقأف هيلا لسرأف نافع: ناممءةذوهنهللادعوند ةئلع دست ساق

 ه.لعدللا ىبصهنا لودر نظ الياف كم م الأالو شف أ ال حر برعلا فى رعأام نافع هللاقف مهمأ

 ىناضلاةذ نآرقك يق لزتلا ي> ناكول سو
 بدرس ل اهب را ةوىناق 0 هل>رة-ث دم انىممأ كن نذ

 بون ّنيْشد رنءالو اذاكر #2 ىتتلان ني نديربطلا تال>اءامو

 بجو نهتاش#نم باقالو « ريض لريضتالرومأب رو

 بيصدو ىلا سدا ىف طم و« ءوقمزلا فو طبرق: كشلاىفو

 بدر وو ئثلاد_ءتيلاذا 1 اخأالو اقيدص ق يتسع ثسلو

 دنعهو سل فاصلاىلاهنيدملا نم هباو ز اان هلءأ سنو هرعشز <بىاض ىلع ةذوه ىنبل نا“ ىضقف
 لجر سا لبق ةبمثلاديدشتوفاقلا قمن رايقو ع ولاوهعلان قاض طرق تن: باي رلا مهمأ

 دشناو هلج سادي زو أل اكو هسرف مسأ للختا لاقو

 !ناسحو ةئيادملا متنئداد هانامقلاو لصالا عمن نسحب «هدعبو هنو رالءوو ىريثعلادايزلوه

 لوع_فملا عضو. م ىلع فوطعمانامالاو فوذ-< هلع اقولوع_هملاىلا قاضمرد_طصم فاو لدحر

 حرا هلاق 4ماةمهيلا ىاضملاماق آاوفاضملافد> 2 نامللا هفاخو ىأ ةفاغ ىلع مطءدنأز وو

 ءايلاوا» كوم رلالا مب وهو نامللا عمىأ هعمل اوعشملا ىلع ب صخب نارو<ولاق حاضدالات ام.أ

 لاثملا اذه مللعالا لاق هبرط ءىأق لا. ىولد ىذلا هانعمو هقفص لوو ردمم سيفارتسكلاو هدم

 دعي سواؤا ذراصاذا سافأ لاب 5 وذلا نكس نم ثان نش هنماش ىفواذ_هىفالا مه-:ل ل ء!ةرداصملا ف
 اهلهأن أش نم ملصتامنال كلذ تمععهم الا ىعو هنمق مهب نايقلاو اعدعراصاذا ساكو مهاردلا

 (الغ لاء ىرهلل نكمل نا « لطبالوامادقممه.شلامزاحلاام» 2 ددشنأو
 4 رغم م-مف شغمالو ه مهفبريناذتنكا امور دشنأو
 هدعدو هرداو ففارعالا ناهد شنأ

 لعولا لاوس د1 ص انا مس سلا ا
 لمةم وال قر «*مهوعدص ب تأ راكلو

 دشنأو ملص اذا درب مهتيءامأةرو شغو مهيب شغالاَقي

 هدعنو « عمجءانرشيانناىواعم#هردصو نايتسىبأن بةرواعم ب طاذ؛ىدنسالا ثرحلان ةيقءاوه
 ديص>نموأ مئات نمل هذ * اهوتدرف انضرأ مماكأ
 ديبعلاو لذارالاري_هأتو «اوعة<ءاوةثالدئانوخاورذ
 دوا نم كلالو انأ نسلف * اًكلهاذا دولنا ىف عوطتأ

 ديزب وأو اهريدمأ ديرب * اعامض تكلههم انمهف

 نكاو زرالاددملاالوداو رباوصلاناتايبالا هذ هناي دوو لج ا تايد أح رس ةىصدتلالاك

 ءاحمتم->مت ةلمسه مني عصخأو ةيواعم مخرت ىواعمو حباجزلا 4-عبّتف ب صةلايداو رهيوبيس
 022 ري 2227 2 ل ا 2222222 222232222--5ك

 هلمهم
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 مو

 ه«بهئاوانعرمت0ناتوملاوه #« هنا ءينيئيعلاىذق لياق
 ا هققا ارأامح مادامدل ىهركح» « ىتتيلول ومراد ةمهنرباسف تدبلا اذضرع
 نطبلا ىطفيطاىأ اهببيشىتلاةأرملا مقاشملا صم و اهلاقثأو نءاعظلا لوجلوجلاب دارأ
 صومةلانادي رب لجرلا هب حدعامت كلذ نالمعلاا هلة هغصو ف تكلا نم في سلا داجض عضوم قتاعلاو
 ذب هفصونيذيعلا ىذقلملدو معللاب ةوسكمريغهماظءنالع ىطو ىلع ةناعنم عقبال

 هناو رظنلا

 هتلوص نم فاخض نفذ ةربغلا هد مل هلهأ ءاعاسه كال ذيدارأو هراظنلث أو هف صءهسنمعب سيل
 نود ىلءهريص هلو نءةانكوهقو زرملالاذو فرم: ىنعم فرص: لمء:ساو هّهْئا اووانع فمع” نا

 هم ضغدتع 4 معاه دشن هت-صدتوملاوههلوقو اهكىل-ة<ماذاى ذة ىلعىضغدالنالفلاّةءراعلا

 لاحلا ىلعهمصنو هناسن ىلع راغب ناك ذااش رقلىأ اهراكو املباو>ام_ضرعو ىضاودلاقئاوملاو

 نمهرد_صالةماهناد.رب هقناخو بركآلادشأوهو ظرغلاهلدب ىورب د_>حولاو ديدشتلا عربتلاو

 هلا فرظلا ىلءراد_ةمبصنو ريسلا ىفهتحاصهترباسو هةن ىت> هؤوفامىلا قنراف ظيغلا

 دنأو تدلربخوهوهقفارأ هل ماعو لاخلا عظوم ىف ىهركيو قوزرملاو ىزيريتلا
 سي يئت5252525 5525555 ا ل يي يي يي داع

 )َ رجأبونو تيسنيو-ثذ © نتبك رلاىلعافحز تابقأف
 دشنأو سدقلا ىرعا ةدمص5 نهءالدهاوش ىفه>رش مدع

 «(اوجوعتملو رايدلانوزنغ )ا
 1 هحرس م دقت

 ((لذاوعلا كعءزتلفدعم نودو « ادلاوناندعنودنمد مناف

 0 مأدهاوش ىفهحرسش دقت

 (نافندىو.لاناحوبت/ ناو *« امتنأو اق بطله ىلماخ
 فذحادتيموهوءاطلاثلثمبطلاو ءادنلا رح هزم نذح ىدانم ىلءاخ هلئاق مسد بلعث هدشنأ

 تف ناف عمو ىنثة:صوهو ضرملا مزال ىذلا نوناارم؟ولادلا تن:فندلاو دوجومىأ هر بخ
 هرييخ ف د> ىناف هلووو هرهظأاذاهّسدحا لادو عم الو ىنثءالف+سف:مزالل | ضرااوهفنوثلا

 دشنأو اتت أررخناف:دهلوقو فندىأ

 بد رسغل اهبراقو ىأف ع هل>ر هني دملا,ىب_مأ كن نذ

 شحولا صني ال-حر ىجربلا ىل_محارسشنب باهُش نب ةاطرا نب ثرلا نيىباض ناك سدم>نبالاق
 كالذم هل بالث عامضلاو ءامظلاورقيلا هيدمصد ناكذ ناحر وهل لاّمد ملا اك دو »نب هللا دمع بن مراعتساف

 عامل اوءابظلاو ر قبلا مول نم ردو ىف مهل ىطاخا هنأ سماللاةذ مهلكنوباطءاوبكرف هودسد

 مهعط ألف كلباك الف ضءب نم هضعباوفرعد لمهتاو كلك باك اوكرتاضعداولك ًاواضعن اوفاعّناف
 كلذ ىف فاضلاةفمولك اوذخأ مث ضءن نم هضءباوفرعد لو هلكءولك أ

 ريس> ىو ءان>ولاا مل ظت » هق-ةناحرفدتو ودمت

 ريمأنانزرملا تيبب مهايح « امثااك اوحارفايلكمهفدرأف
 زودترومالاو ب ءةماما »© نةءل فت ضر _ءامااك ارامق
 روش عاطتساام ركن كلو » هيأمع نع فءضدس مالك نأف

 راسك تادلاولا قو-فةعناف « عراك لا هواستال مكحبقأف
 ظ فلل وع اخ طه 50-2 0



 اكل

 ”ةقنومنونللاءا> «ذاالاق ددعلا صقنتو ددملاعطقتا مالةمذملا لا خشب نوذملاو همك م عجج ميما م ذدىبملا

 دكا هل ماع ىلءريهكلا ع ديد ىلع لب ع هموم اتيدلاو 0 2

 (/ فرس الوذملاملا اًذم> 9

 ((اداز أل بأ دازدازلا مع 3 00 انيفكربأد هازل ثم دوزت 0

 0 ةزمهلادهاوش ىفدحرس مدعت

 ءاعايوأ اتطن ةيكلاّدر ٠ تاذيولدنهةاتف ءاَمملا عن
 | فطعءاءانوأ هوقو نيم ىنيعلالاقاقطنو حدا, صوصخلا ده و9 ةدكوملاحدامفو هلئاق مدل

 ا ىوناارد_ملاو لاح ا ىلءوأ فوطعملا ىف هب : رصصتلا ضفاخللا عزت ىلعهبسص:باو فلا اق هماع

 ظ (امانكو وى ا لشنأو تلذيل

 ا ىلءدهاو قو ةفشضاتاةحوتفملانأدها اوشقهحسم مدعي

 ىرأدقوزا#ااذءال>آردق

 رادب زالاوذ الام ىلأو هماقتو

 || ظفاب هدشنأت لق ليخلاوذ ظفابد ثنأدقو تببلاةءاورنمقورءملاوهاذههدهاوش ففنصملا لاق
 هدددو هيلامأ ىف باع نيعضوملا فل يخلاوذ

 راد ا هل اوك 3 ل ل

 فراش لك 3 قا « اديذل 0 واني ل 0

 و 0 نضفلا قراشلاو ا 0 حالو

 (ىديذ ةيدم ىنارت مون لكو * ةدحاور هدلا ىفاهقرطد بئذلا ل

 ْ ديالا 2 قارتالا ا ماو »ع اهعاريئذلادو نا هلمقو

 أ|لاكو ءاملإ "را ا 2 لوعتمىصنلاو ءادتبالا ىلععف درا ىورب هيدم هلوق

 | بصل هد_> اوولاعامعازو ددحاولو أنيةملاوكشلالاعفأ ىرهلءا اجاني دئالد سمو ىزيربتلا

 ا هندمو ىنارت  هلوق] فر رود ار فر ىلا فوجود سل ةطاصوأةدحاوت نه ىأ ولا لع

 ىديب ةيدمىرت ىأ لامتشا لد, ىنارت فربعذلا ع نملدبوأ 4 ةيدمالماح ىنارت ىأ لالا ل ءس صن ىدو

 || نبا لاتو فاطاعلا قاعي ريغكلا نالواولا نع نغم هنركْذ تف قاعات ىدسس ىف قريمشلا نا عف رلاه>وو

 || ه-ةلك ىفءاجاك ىديبةيدمال ءاح راد لالا لدي لاق عفرلاو بصنلابهندم ىو رهن رك دبى غئاصلا
 ا رامخالا ىفنال ةركذلامادتبالاغاسوأدتبمعتا ل فراول "قىلا اقاللءاج ىنعم ىلع ب صن ما ا, همق ىلا هوف

 1 +لاهذهنوككلذاغوسلانوكنأز وو ناباز اه :ءلقناعف حارسلانبالاق اذك ةديافارع

 أ|ءاضًادقم# كلوقكل ا حلاواودع,تناك اذا :كدلاساد م الااو زاجأدؤو دلاولارب د ىلع ىهوةملاح
 نماهف نا ماع فدو دوو ىربكجااةهءاوزملان ءاساأ ضءبىل ىل-هندوو راذلا ىلءهم 7 لوقو

 افوذ#ربكتانوكينأز وهنا ىلعةرد_ةموأةر هاظلاملاو اودعباهعوقو ةركنلابءادتن كالت امئسملا

 هللا ا ل ا كا را اهيعبذأ ىدربةيدم 7 دقتلاو هدة قص ىدب و
 (( هقناندجولان م عيريتوانيلغ © اهراك لسفانلسفان ضرع

 2 ا



 كى معستلا# جهفوصلاو دس .٠
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 قياط تام ةتاذهو كك

 ىبأ نيدم_سأ ندلاخل آف ءا- ىرمد. لا ىريجلا ه هج انيغلاوءافلاب غرق منة ةعمب رن داب ززبدي ريلوه

 هنالامث :رةمهّدح تقلا ناو نامعانأى: 17 مالسسالا ءاوعشن مراسلة ةيطلا قى مهلا هرك ذصاعلا
 نمدال. 1| هن ديزب ناكوهغرف عر  ىت> هب مؤ نبل ءاقمس برم ىلعن هار

 للمخ نم سرف هلت .مدقو ة>رخاف ماعتح هللا ةءاديربه>وفةنوا عم ه.ئاوم أكف 4 ص-فهب رفظف وع

 لاذ ترشئفديربلا

 قياط نلماذهو تو ه« ةهراماك ملء دامعل امسدع

 قءضم كَماعبركفمحالت ه امدعببركلان م ئخىذلاناو

 قدرط ك ملء سالك ضررا ه ىقحلاف كا ناف مس
 قيثو ماماللل-ب>و ماما «ىدرلا ةرهنم هلاغادقلىرعل
 قى رح نيممذملارك. هد ىل-مو « ممن ندس> ن متملو ام ركش أس

 لحرس دعنا ىل- 1 نعو لغبلا هيرحْرب توصريخالا ن ك اسيناثلاولوالا حومدمتالمععسدع

 مر ا او مالا سلا هيلع نايس م 37 اودلا ىلع تي ناك
 قءاطو ه صا و هزمطارسسك .هراماو ةغالا ف فردالاذهو ةديسنا لاك نر جما

 واولاد د شتوءامحلا مذ ءوفلاو ديربلا مد ءانساه-ععماعتتو قصتلامحالتو سحمان مىملظم

 0 كالفاىدرلاو ةتسعلا ةدهولا

 ابلحت ءامدافطءاذا شيك « ساقمدهند.لا ل مكتددر ]لإ
 هليدو لسأومالسالاو ةياهاجلا كل ردأ ىبضلا سيق نيمو رقم نبةعمب راةديصقنماذه

 اس اكل انسلا اهنا عربتت © اطقلا 0 اوو

 امضقتدق اهاصو ىقار عبصأو « ابني زك د#ىركذلاو ترك ذت ةدمصقلالوأو
 واون هرو رج ى مول 1 نممطقلا اهب دارأةدراوو عطقت ضقت هسقن بطاذي ءاّمل لا خفي تركت

 ىفاطةلاياهتعرمس ىف ليحل هبشةيصع مج بصعلاو اطقلا تاعادجىأ اطقلا ب صءامن اك هلوقو بر
 نيسلا م د ؛ كما عملا ءائسلاو رامغلا مهجلا ف يفختو هل «هملا حتئ اجاحعو ةراب الا. نمريثنو همعرمس

 ل رامغلان ولى هو ةيهصلا ن نم بوهصأو ريثت, هما ممءاملاو رفاحلامدقم فرط

 ةلمهاارسكيد مسلاو ديلا لثم سرفب ىأت ددرب قلعتم ىلثعو تغذكى عج تعذو ىورب : ةرمضملا

 لد 0 كب صاقمو م22 ىأرد-هلا سرغل همصد منو بلل 5ك اس هممحتو

 عرم م شم اكنم هودع ىفداح ىأ همت نيش هرخآو م 1| كو ناكل 2-1 كو هلهرب تسل متاوقلا

 مدعت ىلع هب دي شسةسأت تدملاو زيمعءامو 8-5 هامتأ> هافطعو هدعرمس ف بت ” ذلاب هسرد وكس

 ءامسلا اذاّدح ىلعروك ذملا هرمسم مد ربه 2 لب ذب عب ضع ءامطعتايدزو فرصتلا لعفلا هسا ل

 دشنأو روك ذملاالره ذل! كلذو هزييقلا ىف لماعلاولاعفالاالاابايالاذا نالت قشنا

 (العتشا قءارامس ءدسو بد : وءراامو ]ل

 اللمالا ىداعدا ف رحت هدَض هردص

 ىوعرالاّعو ةقئلابهذخأ او صه ل>رلا طريضمزلاىر ةوخكلالاد ناة:الارومالاذ_خأمرتملا

 هلموم نعبالمتشاو دل نءفكىأوءرباعرهمئالثوا: :س>اعو> رهن ءعجر اذا جملا ىل_عفن ع

 رعسشلا فءراشتتاو هتراناوهسضاي: ران ]| الاون ىلا هبت |يضار كك اوهوراثلا لاعتشا نم

 داو هل ماع ىلعزيمقتلا مدع ىل م1لءتدملابدب شاساو ذخأم لكهنم هذخأو همف هو شنو

 م اراهج دانت نونملاعادو « ىلا ليي بيطتاسفنأ
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 ردة م-ماع نم ناك دق * هل حانحال باذالا ملام اهنمو

 راما اوضظر ِء

 ردطملا لزن.ال نأ هز رب ثدح نم 2 عدا ده ترام ىتلانئاابتةخدو

 "0 مراط أش ثدرقفرهفنب بلاغمبتو شد ريق ىف سمس: نب 2 نكد 0 اىدعلا < لا كواضأ

 نّذانيفا م1 عام ,ا ىدعومت امو هوخ اوه هملاام# فاض ىذلا ىدعوةم اطار تو نام مو هعاست

 بطاخلا يسن. نا هلصأو باطما ىفةظاغلا د:ءلممتست لك ىه كلانأ اللوق رمضم نب ساملا نب ةصاط
 ىلعهسف اطظاغ تاطدخ لك ىف ةلاهت .راص تح لامتسالافرثك مرا :ة-اوءلا نش مولعم بار يضغدلا

 مالا نال كال مأأل جيت ستو كالي الن دس تناك بر علا نا رمضدخ الا نحل اوي حو فى بطاخلا

 ةلعفلاو ا اوسلاو ءاقلالا 'نم فاّقلاب كدمشاب الهلدب ىورب 00 الامر اع بالا و و44 مدح 422ه

 ابا ىوعهن مو ةأوس ف ى-: ةعوولا ءوعدب دال 5 امذلوش.و ءاجنرعموق يطا هبا ١

 ده شاسأ قدر طلالخ هأودو رفا سما هيىدتهل ىقدرطلا ىلءى 1 ءامنوس: لاف رهو م 1 حم: راثملاو

 قد رطلال .ةفرزكولام قر تم نس هنأف دا ارقالاد_ءب صال لعسةلاراهلتا ىل_هيضو ملا قو

 قدر طلال ىأىر نزلا لاق همام مان تاع“ لادن ر ارا نان ىلا

 هلع ن ءكمأنزراو ا اكهروهظشمالاعفأ ل عشت ن 1 رباوىلاعمم ا

 ارا 2 دوو وسلطل !اكلاه كل .!ءىضكنالا ه.فنو نأ كن را !

 رضماهباس> أ ىفك.ترطاخام دع ل

 روخالاوموللاتايلخلا قميسدال 0 ةمأ ىلع راوخ هرزن تكلا

 ررملاض هنت ىلث«نانالا نان » اهضقنأامالا نم نمت اقام

 ل ربدقوأ ءاوش فيذص « جذنم نيباممعللا ةاهطلظف
 1 تنسو حام ءطلا اوهوهاط كدر ىلاناطلا خكةاهطو سدقلا ّىرها ة-ةاعم. نموه

 لاق ردوق م طام ءوخ ؟ءاراابرب دّعلاو تارغالا ءاوشوهو رجلا ىلع قرف ىزلاوهو ءاملارمكو هلم هم ا

 ىهنوةصداذ هو هت دوؤرظد سد ود.صلا] ا 3ن ويح سااوناكم_مالال ت6 ل_هجاما ملعالا

 عباطوأءاو مش فيذص حضن« نوب نم ىنعملاو ملءالا لاق واولا ىنءعوأ نا ىبءهبده.ثآ-|تدبلاو مهراعشأ

 ها « هقث ىحأ وأ قددصنم دشنأو ريدف

 هلمقو ىلهاحر ءاش ىمدقلا ارا نيد رْن ىدعلوه

 اراوسطأ ش ملا ثدحوف 5 را تك

 اراعما هسسك قال ال ق ارخلأ هع خد سل

 مهراعأ ىفاوقالب نأدبال سائلا نادب 1 لالا تدبلا ةقثح أ وأ سدمح نم
 ّ ا ذ نام لالا دكا ةرعم تماطىأب وطاتاتمرهلوقو اق دعناو الر ناةتسسلا

 ارادرصتناودعبلاوهو طعثلا نم طحامشو ةّدْشلاو رقذااراعمالا ةناتالاوحأ اراوطأ ةئادملا
 وهولعافنزو ىلء4مملا ةذصلادو رو ىلعهيدهشتسا ثدبدلاو اهجو نس نيو: ةلانهماقل طواشد

 اج لا لمد هلاياتساك « ايدك شيعت ن نمت دملامنا ) ا طحاش
0 

 دنشنا9 ءالعرلا نب" ىدعهدمصقن م2بردها اوشىفهحرم مدع

 ((ايفاح نالحرهللاتد:هرانز 00 همم ىل لتر زاماذا "ىلع )

 طفان نالحرو ل>رلاهد هنا ىلع 00 ءال ان اهدرو 0

 ب ايفاص ملا ىنةستدقاهتي و رو « اههجو ترمصب أن يح فراروكش



 هسا طط حسا 0 04
 (( ناوس ىلعىل ادغاو هال « مدعو ضعن نابي ىف :ديودا دقن ظ

 ىلاد:لأقزاللا تدًءاماذا # ىغولا نءعدمت ال ادام>اووالت

 نا دولادب مق تنجام ىلع * مهريص فمك اوذ رغم م موفالت

 ثلاثااو ىلا لأ ثدم ارو ”ةساجلاءارعث ص قزاملا لد عنب نانسنبا لمقو لمع كادوهلاق أ

 ناعطلك د_:ءناعط ثول * نزامل آن مرغلا هامكخلااملع :

 ىناع ن نيت رقشلا قير لك 0 مهوطخ عورلافولامووداتم ثتلاثلادعنو

 نت *المأ برج 7-6 م-هاعدنماولأسملاودف:ءااذا

 اوعك ىأٍديو رهيلع درهم لءفب ضعب بصن ورثك الاوهو ىزيربتلا لاقىنباددورىورىدديور هلوق
 وقالو ةرمصبلا نم لايم أ ىلءءامءاذلاو ةلمهملا قي ناوةسورم ممل كلذ باوجاوةالتو مكدمعو ضعب
 قزاملاو برحلا هيت مم «توصلاو 4: ادا هلص ا ىولاو ليملاو هو دما ع نمدمحتو لوالان ملديقادلا

 هيلدت سام ممالد ْن ماوقالت ىأا اوفرع دف م مهوقالت ترش هو قزالا. نمل

 هل دحلادبو اوفرعت هلماعو لالا ىلع بصن هعضومو ةبانج ىلع ىأ تذجام ىلع م -ظريص ن سد ىلع

 ندحلا ىأن يترغشلا قيقدو دما نوك_:هنانجل ما كك !نالئالذراعمسااءاو دينان رعلل سلو لدم

 مبرحلا ىلا مهاعدو خراص م_هخرمصةسا|ذا بريا ىلء مضر < الوقلوةءراص: :سالاد ادت سالاو

 تالمعيلادب ىزدي زاب ست اهبنورخأتم هىلع اويلطد

 نتلادبعىثد- قص»أ قد رطنمركاس-نبا «حرخأب مةرأنبديز بطاعةحاورنيثلادمءاوه
 هبجب خو هل_>رةبقحت ىلع هاذ هر 2 ىفامش م .ةرأن دب زناكوة>او رندثلادبعراس 5 مزح نير كد ىبأ

 ةحاورز .هللاديعلوقي مقر يدي زوهتومق انزع

 نيك « ليذلاتالمعيلاديزديزاب
 نب ركب ىبأ نبهللادءنَع 2 قدما نبأ ن نعرخ آهحونمهج رخأو كريسم موقلابق دشف لزنا لون زجترب
 مهتالمعيلا تنداا ارك ذفز ترب لاَعف هحاو رنبهللادل_هعرب عىفام#:تنكلاقمقدأن ديزن عم رح

 ضاشلا يعل اذ مد ةدحوملادي هنو ةمملا لاذلا عض ىلا :ذلاو هلوجاةيوقلاة فات ]| ىو هل معد

 ىلا نيلسملا شيج< جوف ىفهلاةة-او رن هللاد_عازجراذ- هبا لا تا .احرسش ف ىرمتخرلا لاتو

 لهجملاةال ءااىراددزو 0# لل ذلا تالمغةبلادبز ديزاب ةتوم

 لد>الا ضاضةناكدب رض اق# لزتاقتدهلسل ءوبلا لواطا

 نباهعبتو لصفملا فرك ذو اهطبض ىلءىوقو هواهبو دم هنالتالمميل اىلإ مقرأن | اوهوديزفيذأ

 عقل اور نبهللادبعل هنا هري_غودربملار ك ذه-رشقىواخلا لاقو 0 !ثيبلا اذهنا شعب

 ع رب رحدالوأ ضعبلهناهب ومس ل و5 ىو مسوهيلعهثلا ىلصةتلا ل وشو ضاح

 (علانأالا ىدعوبت ةميتاب )ا

 رعةأوسفف -ةعقو ال هماعقو

 رضطما عباس أ ىفىل ترطاخو *« ءامماع“ ا هذعنو

 اهوأى ميلا ءاحل نب ورءاهوعمريراوهأا|

 رينا ةمالس م موملا م عشاو «ركذلاةحاو اربع و ىومحلا جاه

 ردقلا كر طضا تيكا كلا » هيراثملا نين ن1 قدر طلالخ اهنمو

 اهنمو ءا+ نبور مأىهةزرب
 رصقلاودّمعلا عض كال .كىرذأ 5 مهابح اودماذاع ار ىل1!نا

 طلسم ل ممم
 دهاوش - ال |
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 ءاقللا اهضرعراصن الامه د اد_ن> ٌتّرُمسدق هللا لاقو

 ءامش "وأ تام لاك «* دعم نم وب لكم ىف ذل

 ءامدلا طا تاح برمدتو# انا 2 نم ىفاو-ةلا م

 ءاليلا عفن نا قحلالوقي * ادع تاسرأ دق هللا لاو
 ءاشنامو تددام ملعف د هووذدصد ىبوقو هيشدله كت

 ؛ سابأ غلب الآ
 ءامالا امتداسرادلادبءو « ادع تكرت انفومسنأب
 ءازملا كاد هللا ل_ذءو هع تدحأةاد©# توعض

 ءاد هلا كربه اك رمد 6 ءفكك هلت ساوهودجتأ

 ءاقناح رب دهذ لءاعم دي ىنع نام

 تيبلا هللالوسر وج نذ
 ءاكو مند ضشر_-ءل 0 ىد ءوهدلاوو قىأناف

 مدن اماق

 ءامد مس انرافطأ ىف 4 انيلعاورمصنرعشعمككاوأ

 ءامهذس مواتهنا هعداسج 00 ”ىولوشّنَ

 ءاربانم ةظدردق فىاحو #3 رارمضىبأ ن بث راملا احو

 ءالدلا ردك ىرس#و 0 كيف تدعال مراص ا

 حاب رلا سماورلاو رادخلا نب ىدي_عنب كلام ىبب نم سا دمدسلاو ىهسمد نم نيديرب ىلع عض مارذدع

 لاّدقلاث لاو اهنمعد ةرغلا انملاو هلامأ هرمدهو ندرالاسأرتدبو هلقعتءهذأوهتطو < -ةع”و

 لجرلا عصخ» ناوههنسالا لملنا اراممو ةكعءايلعلا هينثلاءادكو راغلاعقنلاو بابسلا ءاعللاو

 حامرلا ل سالاو نعطلاىلا تاةركتملا لثاوملاتايغصملاو ناذسلا قيسد نأد, ربسرغلانءاكفه#ر
 عنغ كفو ه.اعىوق لام ماله ضرع لج رو تأره ترسدو ليااروه+نمحيراومناتارطقملاو

 هيلعفللا ىلصهللال اوسرنأ ة-ثثاعنع ل الذلا ف قولا ىاربطلاو سم 4# رخأ# نامملاى كلا و

 ةمهاد42 مع” لاقذةحا اورنباىلاىلسرأو لمثلاىشر نماهاعدش اهناقاشد رفاوعثا لاق مو

 اذ_هرىلا اولسرت نا مناد ملا لخداعات ناس ىلا ل_برأ من لام نب سعك ىلا لسرأف ضرب

 لاقذ مدالاى :رفهب مهند رف اللاب كثعب ىذلاو اقف هكرح لعش هنا سل علوأ مهينذبىراضلادسالا

 لاعف هنوسر وهللا نعت انام كدي دلازبالسدقلا حورناناسمل مل-سو هلع هللا بصةلنا وسر

 ىنّشأو نشف ناس مها علوي لسو هملعهللا ىل_صدللا لوسر تعمدف ةدم_صقلا هذهرك ذو ناس

 ىأر غلا ماع حسو هلع هللا ىل_صهنلا لور خ دا! لافرع نبا نعل ئالدلا ىف قبلا «حرخأو»

 هدشناو ناسح لاو فك ركانأ ان لاقو مسد راب لدا هوح ونمطابءاسنلا

 ءادكاهعلظم عقنلا اربثت *« اهرزتمل نا ىتسنثتتمدسع

 ءاسنلارجل انّ همطاد د تاعرسم ةنع الا نعزاش

 ندم قد رطنمرك اسعنا «حرخأو# ناس> لاق ثم>نماهولخدا مل-_سو هماعدللا ىلصلاقذ

 ىميتناف ءاوجلاق عداصالا تاذت مع مل و هملعهثلا ىلص ىبذلا تدان نب ناسح دشن أ 1 لاق ه.: أن عدا ءع
 ءازجلا كاذؤهللادنعو « هنعتنحافادتوعش هلوقىلا

 ا ناسحا. 4:4 هللا ىلع كوازح مسوهملعهللا لص ىنلا لات

 ((ريصت تسل مأنيِلا عوربصتأ #3 ةماكبورعمأ ىنتاهذأدقا )
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 م

 : عبار باتكااوب

 انتاسواتل ارو ش دشنأ
 دصقي لعل لكم كوع وم دقفانئانب أل ةمانئانب أوي هل_صأ دعانالا لام < رلا ءامب نفود هما

 مدس ةتالثيبلا اذ هنا لاقي دقو ف :#ىملا لاق سكعلا الءا ريالا ءانب أ هس شتدا ارماثاو هس
 ىنيعلالاقو هتعطقىراذعلا كارو "اكلمرو هلوغك ةغلام مهءشتلا 000 اوزيل هيف

 ءاهّمفلاو ه«هشتلا سكجءىلءنو..:اهملاو ا هدر زود د هملا اذ هم

 ادحأرأرلوءان الالات ا للا او ة.صولاو ثاربملا فءاننالا ءانب لو دى ءنومدرغلاو
 دشنأو هأ هلئاتىلاها ازعمهنم

 «(اعادولا كنم_هةومكدالو

 اءايضايىرتذدلا لمق ىفف هردصو ىلغَملا يسن ربمع ىاطقالوه

 اعامجام4فىرأال كموقو 0 ىوك نا ءريسأ ىداف ىفو هدعب و

 اعاضأامو ماظعلا مران م « الضام عم عمات فيكو
 ءام هوم كالو ىورب و هديسصقلاه ذم بح ودمملاثر 1 |نرؤزتني ىو هعام_ضمخ سه عابس

 نبادهشةسادقر ةمرحاهد_او هك ابتنالعالام لكعردلاو اهرمسكو واولا خشب عادولاو ةفاضالا

 ةديصقلات اب نمو ىهدعت لنا قولا فنلالا هئاه نم لدبب م-خرملانأ ىلءاعامسماب هلوةبشللام
 اعاترلاهئاملاكئاطعدعبو «* ىنعتوملاردعبارفك أ هلوق
 ىلا مضاف ءاطءالاوهو ردصملا ل عءاطع ءوظو ردصملالاما ىلع عكوتلا ف فنصللا هبدهثتسادقو

 دشنأو الوعفمةثام لاب صنولعافلا

 عءامو ىلسع اهدا ص نوك ب سر تدد ع نمةئيبخن اك )

 ءاوسورصند و ه4-دعو 00 م :مهللالوسرودع منذ

 0 2 ,ان نينا سل هدمصت نم ناذه

 ءالخا_كزنم ءارثشع لا 6 اولا عداصالات اذاصع

 ءامعلا أو سماو رلا اهقعت 5 رق سا صسلا شن مراد

 ءامثو معنا هجو سم لالخ 5 نسل اهب لازبال ت :اكو

 ءاشعلا بهذ اذا ىنو رود 5 فرطا نم 6-0 اذهعدف

 اساس هبلقل سلف © ه5 م2 دو ىتلاءاةسعشل

 ءانع :لا هرمده حاملا ن م © صضغء مهد -طوأ هبا: أ ىل-ع تيدلا ةشيمخ ناك

 ءادؤأا حارلا سرطل نق 0 امون نرك ذتارسشالاام اذا

 ءاملوأ ثغمناك اماذا « انلأن اه مهالملاابلوت
 ءاقللاان ممءامادسأو « اكول ءانكحرتتفاهبرمثنو
 ءادكاهدعوم عقئلاربثت « اهدرت/نا انليخ انمدسع
 ءامظلال سالا اهفاتك أىلع * تايغصم ةن_سالا نيرا

 ءاسنلا ارسلان ومظات ه© تارطم“اندام> ىل-ظت

 كلما او فلا ناكوو انرسقعا انعاوسضرعت اماف
 ءامشد نم 4 بس مق هللا يعد »* مون دال لاو 0 الاو
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 ائمعةزمهلالاديانالعىو ربو هثارتك الاءوثلاب ةالاملاو دحالد رهن لوءارفلاهدشتأ ىن-علا لاق

 راربد هلصأو د_د أىنعع رابدو ةيردص موأ ةديازامودن ردص م ناو ىلا: لوءمممصن ل < ىف او

 قاكرلاىفتيأرو ةرورض ل صفنلاعقوملصتملاعوةوهيف كالإهلوؤو ىلا فه-ءوقو صتخيو
 دشنأو دعاشالو نذاهر و رضالف كاوس ظفا.هدشن ًادرملاناساضال

 ((فدسلا ىفدايجلا شكربانم ه« انلعا دولا سوف: ند
 ةفاضالا نيب عج ه_ؤو هريخاةلعاو أ ددمم نك مطفنا ننس قىلاروةصعنباهازعو ةرقرقلا دعس هلاق
 حرطلاة ين ىفهيلا ناضملاوانم لع أهرب دقت ناب محأو كلذىلءهيدهشتسادوو ليضْمَلا لعفأ نمو
 لكشأت ىلا اذ_هو ند نع بئانوهو ملعأ ىف ريمضألد وم عوذصانلعأ ىفانناىلءىتجنباه-جرتشو

 ىعثو ةيدو عجءايلاديد .ثةولادلارمسكوواولا خت ئدولاو بارعالا طِلذت نمل ءج ىتحىلءىأ ىلع
 ىفو هلابقاو عصلا ءاؤونيتلموملا خفف د_سلاو سرغلاوهو داوجعجيدايجلاو ةريغ_ملا هللا
 هوطعءاو موم< ىلءهولج الاف ةرقرقلا دعس ىدف شحو رامسى أ نامعنلاناى :ركبلا لاثمالا حرم
 مث نامعنلا هيك صقف س هرقل ةفرععقاعتودرطملا قلاف سرفلا ضكر و راجلا اذ_ه نءاولخوادرطم

 هدعنو ثتدنلا "ىدولا سوفن نع كثالذقدعس لا ةذلزناق كردأ

 فرعلا فناد_ءلاواكسة © « هنعطأ فيكو ى فت فمحلاب
 دع ماعم نم ف ةرءدم_هلل »و ىنكردأذ ا

 ) عج رهدلا ءلدنعىداوفناف دشنأو

 ْ اهوأ لي ةديصق نموه
 عقاب نيربد غلا عاوحاب رادو » مد ص ىلخا دم اب الء أك حاهأ

 عو رب بددح ىوك_ شن -م دبالو « اهب سانلا ىلا الوكشأهتلاىلا لاق ناىلا

 عرضت امثاخ علا ىصأف و« هل23ن-هف هللانقتتالأ
 حأرهدلا كدتع ىداؤفناف ه ماوس ضرأب ىنامج كد ناف
 عم_ثتسغنلا 4 تاظاوسفن ىلع ه ىزت> وول أن يحاذهتاقاذا
 طفت كءاءاّردد_ىك هل * قى كاعلت:ىف هللازنقتتالأ
 آوم قوشلاب رادلابب رغلكو © مكراك داعإوم قودم بد رغ
 عدت أالرهدلا ببر تنكحو هاعجومرهدلا ثدح أمم تصحو
 2و ىطعت تنأاهنمةدوم-كلا ىن-طءأو اهلا ىنبي>برايف

 ءارلاو يلا ضي عرج عج عاوحالاو ةصاخ عسب رلا ىف موقلا لزنم ع.د رملاو عضوم ممملا خف: ل خادما
 ئثالىتلا ءارغقلا ضرألا هدحوملا خت: مقل.و ءاعرجلاو عرجالاكلذكو ًاشت من: الدبوتسم ل مر

 ىأف اضمفذح ىلع م اوسو ناسنالا ندب ىف لمعت_ساغاو صخشلا جلا مض,نامل او اهف

 هنا وأ ىتذلا ناله هتاعسع دشنأو مكضرأ ىوس
 (اايلاةبوثملاىادلا اذا ه متم سانلادنعنةريفن )إ داش
 ناو ماللادهاومش ىف هحرمم مدقق

 اهطسورادلاة-وبصو نةلمهعونيتد_وملا مذرةس-ومدو لوعفأل ءانيلانهيو هلئاقم مل
 دشنأو ناوحلاولذلاءاحلا مذ: نوهلاو نكمت خو

 ((لاعتملاة مكب طونخ © نادم وأ دءاممسعأ لك 2(



 كل

5016 

 ظ (امطبطا_فوحاهون الولوأل
 ,باوصلانا فرعاذ_مب و *غ مع ًالوروذ_-صعةطبك# هماتو هنعهتلا ىضرماونعلا نري زللوه

 .ريهظلاو ةسيطم نا نمءاطلا 2ك | دطل هاو ر نم فرتحو طبل نم ءاطلا ىلءءابلا عدمنا طبخ

 هنسنولوحءام“أ دالوأ ناكوءاس:للانارمرم» را ناكو اهنعهللا ىذرقدّدصلات :.ه-تةد>و راهو: ىف

 (( ىنوعةشتست سانلاو نمذ ىذم ل

 ةديصقلال وأو حيرذنب سقاوه
 ع فيصاه ماب اي 00 جب جن 0 رادلا للطقس

 عسيفش ةادغلا ىنءلىلاىل لهذ «ىنوعتش تس سانلاو نمز ىذم
 ا ع-ددب لاجرلا لعف نم كاذىلهو * لكومءاسنلا بص نولوق» اهنمو

 (( هلئاوحو هلاحرت هبىدويسس « هفظأ ىلع ىنةلئاقو ) دّشنأو

 ١ «ثلاثلاناتحااوب
 ((مقلءهللاهبصنمىلعتهو *« اهيىؤتشي ةدهشىفاساناو )ل دس
 ١ عدرأ همك وثييدادغءلاوب رطونعءةرك ذ:لاىف ىسراغلاهدروأتدبلا اذههدهاوش فف:ىملالاق
 1 تالذو قدشااب هلو أ:ادماخلا, راك قماعت ىفاثلاو نادع4 غل كل ذوو هواو ديد زا هدجأ د_هاوش

 || بعصوأديدش هلادارملا لب انهدارملا سيلورعطلاهب ركت بث مقلعلاو ريخواد.ةبم مةاعوضهلوقنال
 | راوج عدارلاو افرظناكاذاقتشلاءلوؤملادماجلاىدقتزاوجثلاثلاو ةروك ذملا ىبعهيولعكالذلف
 ىلعف هسملعهللا هم_صنمىلءمقلعو هوربدَعَدلاْذاقلعتملا الست ا عم فره لابرو ريا دئاعلا فذح
 : دشنأو هبصبةقاعتمهنوذ#لاو مقاعبةقاعتم ةروكذملا

 «(تايحالا ضعبلاهنلاو نأ )إ

 ١ رقنلاّدِجْذاَدن وام نباانأ دشنأ
 | |وه ىرهوجلا لاو ىرقاملاددعأن: ىدق هلئاق بابعلا ىف لاقو نيددعسلا ضعبلحاضدالا ف بسن
 صر: ألملاتءاجبو ةهماتو ٌقاطلاةيوامنهتلادمبعل

 ؤ

 ءارلا ةكح ىتلاق فاقلانوكسن رمثلادارأو فاقتلا مغونونلا متعب وهو دتشاو ققحت ىأر قنلا دج هلو

 ناسللابتد وصرةثلاو حضوتلا ف فنصملاو كلذ ىلعحاضدالا ىف ىسراغلا هيد يشتسا دوو فاققلا ىلع

 ري_ستلهباداإهبتوصن دقو4_براغببرطضا اذا سلا هب نكسدهنبتودد م نونلا حر خخ هفواط تاق

 ةأضاةيوامولات ةثالثلاه.ف لق<تيبلاو نوعسنبا لاق اهرفاوحب رفتحتنا| ضدأوَمنلا عاركلاقو
 رغنلاىوربو ةيئاصلاةآرملاةيواملانالاهاص امرك واهضرععءاقت ىلءا بنتا ابق نوكينأ ىلع و

 تيبلاو هينمأ لام ىلعهيئاوة ضزاهد_او سانلا نم تاعا+لا ىهزلاو ىباثالاو ءاغلاو نونلا مب

 ؛(اولح رذانييلاةادغداعسأمو ]» دشنأو (ةهفئصلا هيدهشتسا
 كيس و هنءهللا ىذرريهز نب بعك ةدمصق ن ؟2لكدهاوش ىف هحرس مدت

 ميغ ازا قلتإ يصاب.« دملا] 8506-17 5
 ((اكولم عنو كيلاهص نو « ةلاعانت انريسعت

 ((رايد كالإانر واحالا )' دشن
 انتراجت زك اماذاىلامنامو هردص
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 | مءاظلااهت :رواجءاطءاتلاتءلق مظلا نم لد طا هلص أ نا ىلع 0 ولا ف فدصملا هيد. ه-_شتسا

 هلمهملا ا طمق ىو ردقو ءاطلا فاه دب وءاطءاظلا باقي نم مهنمو ءاظلا ف تمتدأو ءاظءاطلا تباق

 هل سم مون و ريقفىأ ل ءلخهلوق ه- وأ هثالثهذهف راهظالاب مططمةىودو هغالا هذه ىلع ةددشملا

 عراضملا عفر ىلعهيده_ثتساتدملاو عون ءارا ىكوءامدلا خشن مرسو ةعاج ىأ ةبغسم مون هلدب ىو رب

 ىأ مظيفاناي-أملظدو هلوؤتايبأ ف ةبيتقنبالاقو ايضام طرمشلا ل_هفناكاذا طرشلا ءازح عقاولا
 نم هم هعضومربت ىفىْدلا عضو هلك اغلا لصأو مه كلذ لمحف باطلا عضو مريغىفديلا بلطد ٌ

 دشنأو اويضغاوجو اوكردأاومطتساو هقئارط ضيبلا يمحو مظاف هايأهبشأ

 ((ايؤنجردتساو كطاصأ *« ىلءاكةيلبفولداق
 دم هريسغ: ىف ىلعثلا هازعامف داود الوش

 ( ةحاحةئ.دملا وكشأهتناىلا
 اندنع نعت الل -را هلوقأ))' دشنأو هدر مدد

 رهظأةيناثلاو ل>راة ل نم لدياندنعنعت:الةلجبناف ةلجلا نمدل+ !لادبا ىبعهبدهشتساتدملاو
 ا دشنأو دوصقللاةذافاىف

 رعاة هةثملاانمتاممدقو « اننءرطخ ”ىطاناوك ترك ذ
 نموهوهفوك-اانأ كد _سأى:ىلومراسن ذآو_ءماو ةساجلاءارعس نم ىدنسلاءاطعى الوش

 ' هدعيو نتلودلا ىرضخم
 رص*مأك بامح نمىفارع ءا دآ د قدامصل ىلاو ىردأام هللاوف

 رذدعلاءالذ هريسغءادتناك ناو *ى وهلا ىلءىننرذعاق ارك*ناكنأق

 لاق شطعلاو ىرلا ىبععقيدادضالا نمملهنلا ىزيربّلا لاق انئامدنمىأانمتل دقو حمرلاىطخلا
 انهرك ذلاو شطعءلاو ”ىرلا ىف ل ممتعا ءالذاف عقب الدقو عقب دق هبءافتك الاو قسلا لو أ همة مقح ناكو

 بهلا عجنوكنأز وجوه ةباعرد صمهن اكب للا ةلمهملا .كبايملاو نعطلابمهنب حجرلا قال خا

 ناريخالا تملا ىنعمو كتيحان نمىأنونلاو ملاك بانج ىوربو همفلا - أفال ال هءجاغاو

 ىنالءالرذءلاق رص اريغعا دناكناو هل ب: ذالف كم رص#» نمنال كاوهقرذع ىلفرص“ىبامناك

 6 هرمشي ريد الا ىتعارامو ل رذعلا الذ هلوق

 : ري سعة علو هماعتو هلئاف مسدملىنيعلا لاق

 نأالا ىنءارامو ىأةن ردصملا ناري د ةّب ىنعارلالعاق عقو وريسلا نم عراضم ل عفريسد و ىنءارامو هلوق

 نيةبوأ ىطرمشلا ىنععةلمهملاءاطل |خفوءارلانوكسونب ثلا مذد وهو هب قلعّم ةطرمشب و هريسى اريمسد

 فاكلارسسك,ربكلاو جيرلا نم هيفامحيرخأ اذا هس قنريكدلا شف نم شقد و لالا ىلع همصنودادحلا
 هتيأر مويلاوريكلا زمني اداتح سمأ ناكدقو هنم بحت" أ ىنءملا ظيلغداج وق زوهو داد_لاريك
 2 ةطرمثل ا ىلاوراص

 ((ىنسيملل ىلعزرمأدقلو )ا ؛

 ظ دشنأو ةدحوملاءايلادهاوشىفه>رسئمدقت
 ا يي ا 2727777 >_ز_ؤز» >> هجحجج222اأ_

 الولو



 بد ماسبابورب ضرس اقوال 14 --

 دقو ملظلا لحي ىأ مظيف هلوقو بعتالو لطمال.الهساوفء هداطع هلئانو سل 0
 كسا 222__؟7؟؟7؟؟7؟7؟7سسس سس سس سلما

 نللو 3 3

 مملامضرةسخمو اوشمواويكراوسلتو لزعأمهدد>او مهعمحال_سالنيذلا ىازلات وكسو دل مهملا
 ةدحوملامذبلزيلاو لحاو رلا ىنعببوكراابةللذم هل مهملانيسلاب وةددشملاءايلاو ةمقملاءاملا عفو
 ءوسلا نم ئس مج عيسهربغلاقو فنصلا هلاقسي رغعج وهو لزاباهدداو هنسحلاىازلانوكسو
 تيبلابكلامنباده تسادوو ىأرئسالوىوربو ةئيهاوس اللا ءايلاديدشتو ىازلارمسك ”ىزلاو
 دشنأو ىزئسهلوةالأ نمفاضلاديرتب وةفاضالابهجو نسزاوج ىلع ىفاثلا

 «(اماءطلا ن ويحيامةن آن
 184 سالست ل01... داك فكها لخس 5 جك ىلا 00

 (حو:ج الغلا نم كيالف ه متافرانو-ةلاس ندلانمزل)» 2 دشنأو
 ) ادوهءتارك اذلاتاصرعلا مه ةنابل ىضقثدراقذ راليلخ د
 ؛((الو_ثندل نم ش دشنأو

 ردصم ل-ةفا:هدارملا ف فاد و عاشت رالا ىلع لاو ةم_كملا - 3 اوشلا || مالتأ ناقة

 نمرب دقلاو عكرو عك ارلثمل وش عجل او ءانرم_ةب لدا ثىر-هذ بارضا/ه#تءف رىأاهنذيةقانلا لاح
 ىتلاةفانلا ىهو ءاملاب هلثأن عجج مس لمقو دك مارد صلال ماع فذ-> نمتدملاف الوش تااشندل

 تءدلافالو *تناكندلن مريدقلاو همنا أر هشأةعم_ماهجاتن نماهلع قأواهعمذواهنمل عقترا

 لاققيالو ربجلا,ل اوشدل نمىوربنأ,لوالا#ج رب دوو فنصملا لاق اهري_ءاقبواهمءاو ناك ىذح نم

 حربدتولاف لو نامزو أل وٌ نالوّشدانمربد_ةةلانأ.ببا ولات اهئالدا ىلا قونلاندل نم

 هباورلا هذه نكلو ةرو رمضا هرمصةف ل ايءالوش هلصأ نا ىلعن, ونترءةدالو دل ن مىرجلا ةياوربىفاثثلا

 هبلوهةملايهيبشتلاوأ يرقلا ىلعهي_صننأمهضعبمعزو قونالذ داو ةقان4عثدحلا نأ ىضتقي
 ندايواةاقتاهودؤب محلا اذه صاصّتخايدرو تملا فرب دقتالهناو ةودغندل ىف هدعدهو دغماصتناك

 تاتاردصم ه.فوقلا هانثملا نوكسو هزمهارم_ك.ءالتالاو دادعب هودغس صن مه-:مذا نونلاهستباثلا
 دشنأو ةزمملا خف :ءالتأ عجلاو ةولةىئنالاوواتدلولاو ةيلتص ىهفاهدلواهءبتاذاةقانلا

 انا يشلاولوهكلانيعرمسم ٠ انم ضب: لامرللابلو ف ١)
 (( ىداونءىنلمو تالم ىتح « حلا »تن أف مك ل اق تمجأو دع

 تنأفيك هلو شرا ادئاععدبنيعلا مطيداوعلاو ةمااسلا ىشو ةلالملانمتالمو هلئثاق مسرم

 تبج أ ىأ درفملا مسالا ةراكحدصق ىلءرجلاب حلاص:ىورو كالذلادهاش ةءاكجلا بابك لامزباهدروأ

 (( مرحالو ىلام بئاغاللو قب ه9 هل سم عون لما + ءانأ ناو ) اك ةظذالاهذهب

 الو أن انسب مرشا ب حدع ىمل“ىب أنبريهز) هديصق نموه

 مع ةجاحاذت لك ولرادلاب و الو سيثالاىدعبا هريغ :رادلاال

 موه هنال_ءىلعداو+لا نه ك-او ناك ث ي> مولم ليلا نا
 مظيفانايحأل-ظدواوسةء ه  هلثانكيطعب ىذلاداوجلاوه

 اهنمو تيبلا هاتأناو

 اوجو اوم تسااماذانوصكتيال « اوقذاش باك يي نوبسضامه 02020
 حاورالاو عوجرلابى عملا عونا ىلع عيددبلا لهأ هيد ثتساحلاىلب هلوق اهسرديملىأاهذعيإل هلوق
 ع.دبلا له اهيده.شتسات بلال مضأا نا هلوذ متادلارطملا ىشو لادلارسكب ةعدعج دلاو حيد عمج



 نيل

 هدعنو « امام ةراغريخلامون » همامتو ةيلمخالا ىلا هتلاةىفاغملا
 احاونأ هبانصهذثار_هد احانخعا ثالملا_:ل26 ند

 اكاد مدد ارادالا «# احاره حرا هساعدنملو

 امامالومو.!ابذك اله احارمصداب ووش ند
 حامصلا ىفاون ًاديد_ثتلااوك<و مف رلا هلاحواولا,نيذلا عوفو ىلع هاا هبدو_ثةسا نوذللا نم هلوق

 كد ىفاك فرظالام لاك ه تلك ى فام دئاوزلا فوذ<ردص مو هو ربك-:ةلان ىو رب احايصو هلو غم ةراغو
 اردصمنوكءفرهتشاو فرع ىذلا حامصلا ىأ فررعتاانىو ربو اذكوهن روك الفرظلا نال احامص

 وهوءاهنارسسكو نونلا تن هنواوةءربثكو فذصملا لا عضوم ماه مهتما خفو نونا مض:ليذلا اواسعوت
 لاهةمىلعىتلاةصلاو حام الاريثكدل ان: ةامهءحامطلاو نيريغمىألاحوأ هكلوعذم ةراغو فد رحت
 لديو اناربف طءارهدوديسلا لم هممت مج ل مهم مم صح اسخجاو ةراغىلعىرحأاذهاف ثنونال
 لاع,قارهمءاغلانحافمو لبالاةق_صمملامضنحارملاو مئاسلالا لا حراسلاو حوت عج حاوتالاو

 حجيرمد عد ر مسك اب حارصلاو واولانامدو ىفاةصلاهاو روواولا ىنمعوأودي ز وب ألاك حاف أو همدحاف
 ىأدملاق د رط نعي زأهنال هريغدنءاهعك ومن احىبأ دنع ملا 38 حازنلاو بسنلا صلاهئاوشو

 ((ىنعزغل اوكف نؤاللامه]) داو اهنع ىحن

 )َ ل وعم "وهو ىحض أ مطب, قاسم لل دشنأو

 انابرع الجر انيأرانا ه اناريخأةكمنمنالجر )ل ا
 ((ايلامةدينهىنتةاتف تيك » هقيوسوج موب فارتملأ دشنأو
 هدعد واهي هاعه ةدمص:لوأ ىشوا اربرحاهب و6-2 قدز رغالةديصق عال ماذه

 ايقال_:النأّن-ظنم ىنت-ثددب ه ة>ارءاكحللانا ا هت اقف

 ايناعلا قيقعلا اوماشد5 ىحلاىرأ « ىتاقدينهاب انمعّدو ىف

 معمهدالا نايل ىف رثب ناطشأ 05 اهن'اكحامرلاورنتءنوعدي لل هنو

 دشنأو ىفدهاوش ىفه-رش م دقت دقو ةروهشملا هرتنعةَماعم نموه

 ١) مفلهجأ تنك ىنيعزت ناف )ل ل

 دشنأو الدهاو  ىفهحرمثمدقت

 4 رغ ىفغاملليرغىأو ٠ تنيادتندىأىليل معتس)
 ((اكبلاام“ :رعل مش ىردأت نك امو دشنأ

 دشنأو بابلااذهنمايب رقهحرشمدقت

 6 راقنيداوس نع الدف ندع 5 هءافشوذالمو اعيش ىلنكو )

 )0 از ءالوافاعضاوناك امن” دشن

 هدعبو هلاس .رمالسلا يوقىلا ىكلأ 5 .ردصو ىدسالاةءاعث نبديبءنبساشن ورمءلوه

 الزب ةسخامو ة>احىلا 5 او ساتاماذاىريدالو

 ىنعغلبلوةباكهبلوعقمةلاس رو ىنع غاي هانعم وكاد كالأ نم سهأ لعؤ غال هدها اوش ىف فئصملا لاك

 مضل ازعلاو ةمالعلاةناالا انيع للى رامجلا ىف ذ> ىلع ىنكلان وك نأ ضدند و لاق هلاسرنالؤىلا

 هلمهملا



 - 0ك تم دما

 مما

 نما اوهوتست هئموذن نذر ديشنأو

 اعزمم امم سءهرغ 0 ن-و ةماع

 مساس

 هتكلهأاسفنم نا عزت 10 ديس
 كل و ءافلا دغأ وش ىفهحرشمدقت

 رايططا عزا رت ل 2

 نابع هه )سي ذأب ع نم ثم نك كو و ىنوخالتدد 0

 دشنأو لكدد» اوش فهحرشمدقت

 (( ناكل تيشخذللات اقف تأشج ) 1

 صام تا>نالذ لَك اكل هما

 د

 ((لدنجلا نال تياتسااسقف « اهداؤ_ذنيلت تجلاءامناولو ايتن
 هفاح هنا لاق فدق تاكا ذا دْلَتْنآَو

 (( لضفأم يأ ىلعسف م( د هدرشم د8:

 دشنأو ةددشملا ئأدهاو اوشىفهحسشمدقت

 (( ايناثك اممهدنعىذ نم ىبسخ- )
 هلدقو ىتالسا ارعاش ى دعفقلا مص*ن روظنلوع

 ك اولا كد و ىنأم مداز ىلع لزنم له ىرقلا ف اهبت ساو

 0 00 ىسش * م -خئ نورسسوم مار هل

 0 تح لاق مال اماو دع مهترذل -ع نو رسعم مار ك اماو

 ا ىطكح هيوطأىف طدو * هريس ةترخداام قدأ ضرو

 ماركنو رسوم ع عا اَةئالْئ سانتا لوقيسانلا ضارعأ نءفكلا4 اوةعانقلابحدقلاتاربالا ىنعمو
 0 ءامحم وهذ ن ءفك اذ ماع !نورسسومو مهرذعاف ماركت ورسسعمو ىيافكردقب مهنم ىنتك اذ

 نمفس ان امرا نم ىرب اا[ ف سأب الهنا ىنعملاو لءثترك ذو هبي ىفو فيسضلا ماعط فات ارمسك
 ردقمادةمريخ ماركو رع اماو دب زاماو  ىفةعداولا لمضفتلا 5 ىل هاماخ هل وذو هريغ لكمد و لكم»

 لعسفلاهياعلدردّقم لعفب عوف ضمار كو ةدنازلااموة.طرمدلا نا ىه ليقو مارك اماسا:لاو ىأ
 ,هلوقب هللد_ساو فنصملا هوس ىذلاوهلوالا لوقلاو طرملاب 0 مار ؟2_هة:ىأهدعد

 ماوو هساجلا حى ىرب ريةلاهب موس ىذلاو 0 !الوقل اوفوذحتارمس ذي لعف هدعي ساو ماًكلامأو

 وهوط هرشلا باو ىبسفلو ركع عوف صض ماركو و لم_ضفةللاما لعد هنأ ىن_ءعالدهاوشلا حرس ىف

 ىأريخ اينامك امواد مم ىسُك هلوقو ناّدع ةصممترذعو مهدت ولود ىفلوةه4_ءلءل_ةدهنم طملخ

 داس ل لد وأتلا اذ_هالولو هادا ىلعةداب زم-هنم ىجردال أ ىتجاخل ىنيذكت نممهتاطعنمىفاكلا
 ىذنا قو زرااركذو هل ةيرعمءاماانو ىذلا ىنععة ادم ىهوواولا ىورب ىذو ربان اوادتم ادا ١
 نمىأ:دئازاهلا مهضعب ر 5 ةفاضالاب مهد: ءضخ همازل_بابفنصللاهدرو خاص معاه

 تيمكلا لاق مسالا ىلا ى مهلا ةفاضا. نمديز اذهىأديزوذاذهلوقبم مهدزع

 س ىشثعالا لاقو# تءلطت" تلال اىوذ كيلا

 اعرمشلاوتوملاح رنناسحل اوذ « مودك -كف تلاقاع اهوذكف

 احامصلااو دك نوذللا ند ا
 لاتو ةنورهلات ل ءذو فارعالانباوديز وأ هلاقاذكا لالا برحوب أه -ه+ | لية ءىنبن م ىلهاج لج راوه

 دهاوش - 7



 مم

 اهوشنمو 0 ٍض #4 اهعمد فاقد عل ١ ىو بدني

 اهْوويم اهموقىف منذ « اه ةءمر دس ق نأ و
 اهود_يم نودعلا [هال د د - اهتدقرد_هبكبطاعت دوحخ

 اهؤر_مرالا ىديأب واعد * ةقرعم ءأ.م ع-_صابةءاس 31

 < صقخ اهو رزب و تاغتنضو اه ظفح واه_برحاه :واكرو ىلسريهصت ى عطس ىسهد تلال اق

 ءايظلاىزتمن اك اهفىزتج أ ىأاهؤزسأو ىرخأ هعطقتو ةىهو] هداهنأىنمملاو 7 هظعجءامظالاو

 لازتالاهارأ ىأ هلا ظلازتا هارأ الوهل أوقو ءام برس: ةالؤامارأءاسملان ِء ”لاكلان ما طرلا لكأ,

 ةباشلاةاَمْفلادوكلاو خخ ايءؤكشتو احرجىإثد_<ةىب#عملاو اهرمثقت ىأاهؤكتتو الءدقف ةملاظ
 دشنأو اهؤارتشاىأ|هؤيسمو رجلاءاءهصلاو اهنوكسواهمانمزيءلا:دهو كيقاستْك.طاعتو

 6 نايعادىدانينأ توصا 5 ىدنأ ناو ءداو ىداتاةذ

 2 ىرمنلا ناميشنب را دلوهىرب ربنا لاقو مسج نة عيب راوه ىرمش إلا لاقو ةكطعلاوه شعب نب لاق

 اًذوأو ىثعالاوه مهضعب لاو تاكرب لا دعو ةئيطملا ضرا هيرنع هسبحو ناقرزلا ةيط لامه تا

 تا 1 »# ضغاش ا ناصثالا ىناعد

 ناحل اموةلاوتبانكرديس « انيكششاال ىتاءلح لوقت لاكنأ ىلا

 ناصخلا 0 0 يدب نين متلاو: 3 انكرذدس

 ناترب زلاراج ىرهلاانأ « ىنافىنءالئاس كيرا تديلا عدات اقف
 ىدن ان الفلان توصلا با مهذدعب وهو هر تاكل نو :لا حقن ىدن ١ نت ل ل ءدزأ

 دوو سهالا باوج ىق عج اواو دعب ةره27ناب ب مئلاوعداوهلوقو توصلا دعب ناكاذا نالف نماتوص

 سصاللا ىلععداو ىورب و ناري ى دان ناو ىدنأةمصَي روصأو كالذ ىلع 2 د و2! |ىففنصملاهيدهشتسا

 دشنأو ماللا فال

 ىتلا املا يهدي انلاو ومنو مان همر 00 د رار هلثاق مس ىنمعلا لاق

 اا تدلل ةالياعؤاوب ع وبصت ل<ى هل علا نم ةفْم ناو ةهلاعلا دل نم هل اري

 ل سد مدملا قرد اوع م ءاعدب سيل فرص ةماهلعف ةباءف ل جاه ةريملا عقو و

 ا :ايصراو ١)

 0س منيتأما د تالعدقلو ل

 هما وهنأ دى هدج أ لودسلل سن تدبلا|]همدهاو تق فدصلالاق

 لعافلاكدها اوشة تمدقت دقوىو رلاو رولا اذه لعد ل ةعاعم تلفن اهم ايس سيطتالانانملا ناك

 باو>ج ماا اوهقاعمنو ؟2نأاعدحأ نهجول ل ة< هشدلعو لاق لاق تاءاورل ضءءىفاه ت.ءاااذه

 اهتداقالت در حأ نوك:نأىناثللاو قلعملا لعفلاببصن عضومىفباوبللاو مهلا ت1 وردة مدت

 ىلتو مقلب قلتنا عىناموو نيلوهفملا باط نءذمن حجب رف مسقلا ىرج هديك اتوئشلا مق

 ةيمرلا ن علدعاذامه سلا شاطو مسقلااهبباوك ىج علال جلا ارئاسك اهل م الة ملاو ردّقم م-هالفاذه

 وشهواذه هيش: تيس ءاجو هل> ارمض> نم ئطخن الهنا ىأ

 مدعالو "ىلع فوحخاهدءبال 0 ىينم تيتأتل ت تاعدقلو

 تائذلااهتفداصتو رعب فص قدم .لةقاعم نا أ نم ىنيعلالاتو

 ظ اهماهس شيطتالايانمانا 55 هةيصاق 0 هرسغاهنم ن 00
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 اقل

 ناك اموقاغمالا مه ؤامارعامش ن ونال وهدم نيلذحلا ف ناك هناداحأو ريبكوأ هللاو نسحأ قوعلاتذ

 ىنهذ ىنفو ىنسريكد5لاّتذ هلووتزحأ الا كءلءتع-فأ تادبعهللاقذ هفصدذ أو ريبكى أ لثم موف

 لاقو فوعردتءافتاءفالارهاط ق < هنياديعلا م فرعأت نكات رركذأو

 مماطو_هو نييلا نيرأل هذ « ىبئاكر تشلانيبلاغطدتل

 حوذس عومدلا تارسأوت حنو 001 ةعمدرذتلو ثان اهنأ ىلع

 مثهماهمىخار_فأ تود نمو © اههارت ثمعاهاخرفو تح انو

 حوت د دايم كد-صغو © رضاح كما! ك.الاءاجايالأ

 حخورط نب رثقملابىنغلا مدعو 9 هقبدص نم ىتةلاىفديىغلا ناف

 كةرضاحم نم تنال ىلع عي“ كدوراةءْنيئضل ىناهللاو هللاقو هموعدترحو هل قر وهلا دمعربغ ساق

 فوعلاقذمهردفا أن يثال .هلرحأو كاهأىااعجارالا ارفاحالو اه يمت امعأالهثلاو نكساو
 نانرسةملاهب نمالا سيلأو * ناترشملاهلنادىذلانبااي
 تاجرتىلاهم«تجوحأد5 ه اهتءلبو نيئاقلا نا
 نائسلاتحت ةدعصلاكتنكو © انا طاطشلاب ىتتادبو
 ناد ناكل مه ىتعو * ىجغلاعامز نم ىتضوعو

 نا_علا جرب نم ةنانع © ىرولاندو ىندتأشنأو

 ناسالا ىس<وىناسلالا »© عست ةساىف عدت لو
 نا ىبم_صملاريمالا ىلع ه هبىتتتأو هللا هبوعدأ
 ناوسغلا ىنمن ًاىناوغلابال 3 اهبادح وناطوالاب ,ؤ و

 نائملارارفصا لق ىنطونم « انى أب ىف رف
 ناتورلاو نارح اهناطوأ ه# هوسأنلا ىاعنم للدقو

 نايملاروص#و ىدوعدعب نم 00 املاح ايذاسااروصق قس

 ءافولا ّتندزو مدس ردك 35 ىوقلاجرتيكاذاتنكو

 اؤاسأ نا ةءاسالا بنّد>أو «* مهو سك نسي ناح نسحأف

 ءاطغ مس-مومع نماهلع 1 تادعت مهر بام رصأو

 اهو رز ناكامئثد: تاض « اهواكحب.هللاو ىماسنا دشنأو||
 اهلك اه دزه امد 9 اوقءاللاقف رم مالاشد رقنا هأ لدسودو و 4م هريه نب مها ريال ةدمصق علطماذه

 هدعبو شد رقناسلب
 [هو رأت نك امدر وايل 01 ىفدو_ءتاعفىنت و و

 اهؤكنتو همهكحن ىلثدحت ا ل 16 لازتاهارأ الو

 اهوينأس غلاب ا متعءامسشأ « ةشحافربيسغ نم ىنيهدزتو

 اهونهأ اد هااريخناكو »* تدعوام نيّع_داعلا ىمتول



 مارا

 (جداق دنزالل اماه موقىلع 5 هزي زعتلازءا مدى والف

 دل رف الا 1اران ىو هدي ءءاّرقإ ا هررغلا قناهدلا نبا لاق

 (لينمريغ تيلاطدق ىمقنل « يآ هلل ناريثكالو ىفارأ
 ىلاَقَدلا ةرسثاءملا لوط ىنو « تاريغمبوطالاو كر معلا ع

 ىلايتالفوأمأ نكحلو © ىفوأ مأ نءظم تيلايدقل ١
 ادعو ” قرأ اول لا واط نسال تان م ىل-ىنأنريهزلا م !

 ىلاذتلوتاذأ رهص ىدل © ىلو ل: الفك ؟:دااماو ا

 ىلا خلا لاخاو تاذللا نم © ىنمتلنو كذم ى.ثدصأ
 تنهأت اذأو تدعامتتدأنو 0 ىلقلان مىلاعَدلاو بطخاهد_>اورومالا بوطخلا |

 اهتغلب ونيناعلا نا دشنأو||
 مق هللا دبع هيلع ل سف :رهاط ن هللا دمع لع محنبف ةوعل خد لات نا دبعذاعمو أانًاينأ هيل !ام آن ىلاَةلالاق ا

 ال صد شناف كلذب عاف مه: ْ
 نابرغملا هل ناددراّرط © ناقرملا هلثاد ىذلانااب

 نامه. رثىلا ى«تحودحأدو 0 اهتغل دو نيناغلا نا

 نادحلا نابجلا مس ىت#و © انسحلا ًطاطقلا ىتادنَو
 قاع. نم تندو تان راقم 0 00 امد : راقو

 ناشعلا جري غن م ةنانع « ىرولا ن تانو ى سس كل

 ناوسغلاىنم نأىف او-لانال ها مبادجو ناطوالابت مذ

 ناكل ب ا حواف ذالا ب ما عدن مو

 ناسلا ىبعصملا ريالا ىلع «© هبىبستأو هللا هنو ءدأ

 ناتيلارارهصا لمةىنطو نم © امتثأ ىبأب ىنابرز تف
 ناتقرلاو نارا مناطوأ © هد تلا اسم لكيت

 ءامذنلاءامهلاةاورلا ءايدالاءالعلادح ل اهمملاو ا كعاز كنا رن: فوعىدةدلاحالصلا'مييران ىفو

 نيسملانب رهاطهصتخاو سسانلا مايانةفرعمو رداونو رابخ أن حاص ناك ءاكفلاءارعشلا ءاف راع

 هذهب رسجلا ىلع ىدانهنأ هب هلاصتا بيس ناكو 4هءم هوهوالار ةاسدالف هن سه أ سمو هتمداتل نعصمنا

 ةلجدب هلة قارس فرد هر هاطوتامالا

 قرا مو تايد ردك 1 !ناه واط تع ٍ
 لن

 قسطماهقو-ذ ع نمرخآو و دداو اهتكن منأرس و

 قروال ب 03 اهنادمع ءكاذ. لي ا

 ه-:طووهلهأىلانا ارمصزالا ىف هنذأتسا اكد قراشن الفن تينا ةرشاط عم ى ةدونارح نم هل_ص و ْ

 فا: وةماعل-ضفأو رغاطنهلباد_ءعدب زر رمد ذل هان قلي د او صا دقهتا ن طتامالف هلنذ دود

 ىراافرامال هل ,دعافوع لع ناس ار ىلاداد غب نمد دبعجرشن أى غتافدوملا ىفنذأي نأ دهب

 لهمل_<2 نبااي لانو فوعىلاتغتلاو هللا د_.ءكلذ بجيت أف دي رغت نهحادرت د لد رع

 لوقيثي>زيبك انأهتلا لتاق هللا دمع لا ةهتلاوال لاش اذه ن 6 0| توعع

 جون ونتممف دايم كنصغو * رضاحكذاإ كد ءالاءاسجإمالأ
 - < داوفلاو ا #4 ىتناف ئنري-غن م خال قنآ

 حيره داؤغلاو ىكب ا انأا اهف 00 بايزرادةير ع م اعولو

 ا



 د4 4 بحل 3

 + «؟دبنع]

 مضغ

 لباولاهملان أ .ىل_ءينم * اهيأرةهاذس نم ةيهط تاح
 لحال هبىر مث ملا ىف « اولعاققد درا قرغدق ىوطأ

 لماجلا حرس ءاروركت نممأ 1-0 مءاسن ”ى-هطاب عسنعناكن م

 لهاا له>قوف ل4« ةكوالضذف# اممول_>ح مولا ىلع دي ربانإ

 رهظلاراقف عطقت ىتلاةرقاغلاو ردههّتَم_ْثَمْم تءنةنأ لبةركملا شيد5كشدشكلاو اهفَرفاهْزفأ

 د.شنأو لبالا لماجلاو
 (لوثم تاماج ايفان * ليكلوحقأدقون'ك)

 هلءثو ىوهطلالوغلا ىنالوه
 ليجلا نس! ااهبامشدهءو < ىلغهللا لاد هالىنتأ

 لمصفلا يهلك اهبت ف .٠ ىيولب ىبسسيكرت كفنتامأ هدعبو
 ما نانالمئافادي زوحىلوةونالوةينا اذهىلءزوديالالا ناك هلو: ىفةركذستلا فىسراذلا لاق
 هلصأو ىفان'الاو نك ال زو حبال فطعلا فردي تأدةءا كنك ترص ءانعم نءم لاك !اريسُغت

 دودو رصق. ودع مولا ىن-هعُمن:ومردصمىوللاو ه-:هتبلاواضد ًاعوممفيئكلاودردتلا

 وهفهب م4 اضن لاقي و جيل اوهفمداتعا اوهبملو جولي ئتلان جو كلذ ىلءتد.لابىسراغلاد هشتسا
 نع لوسصاملا ليهغلاو همزلو اهءعرملواذةاذاهمانليصُملا جوأو ناسللا فرطةهللاو مهام

 ع و مالا نعلاصةثالاهمقردوتافسلا

 ((ىلابلا ش1 اوبانعلا اهركوىدل * اسبايوايطرريطلا بولة ناك )
 1و سلا سا ةدم 5 نع“ ءابلا دهاوش ىفهحرس مدع

 106 رتشاف عوابامشتسمل .« تيلي عفني هوتيل
 . 211 5-3 .ه © 5 1 - 8 .

 هلءقو ولدهةص فك اسكتا هد.شنأ

 تيبمأ ىنلاغدؤري دك أ « تداصاهبذ_حأ ذا ىلام
 ه هه 3 ا تا

 ءازتغلا لاقو ةأرملا تيبلاندارملاو ايفدص صب ىؤصك ايئص صد ىأدلاقي تما هل .هملا,تيأص
 طظفابهدشنأو ع وزتلاتيبلارداصملا ف

 تيلو نافرحا موا هدك ومما ةمناثلا تءلو ىلوالا تاني ةضرتعم تيل أي عفني لهو هلو
 عمبىفهغلعوو ىظللا دانسالا ىلعد_هاوشلادحأ و هوهظالا|هيدارملاو عفن عوذ ص مساةيناثلا

 لهناهدهاوشىفف:صاارك ذو ةبؤراتدءلانا ىندعلا حرس فو الذ ىلءتدبلايهاكلادهشتسادقو
 0 تيلأي د عفنرامو طظفلب هدشن اق اسكتلا ناو ىنالا ىنعع

 م ءاسنمأ ناس هلام وقأ 4 ىردألاخأ فوسوىردأامو )ل

 2 ةودعتأ طوأهثلاو دقدلاغأ ) دا مادهاو ثىفهخرشمدقت

 دشنأو دقدهاو شىفهحرشمذقت
 ك0 ل

 ((اهؤ كنتو ةبكن ىف ثدحت « ةد ا ظلازئاها رأالو) :



 هه

 تاذفمكت نطوالسئالو « هفارتعا ميت اةالامعاوف
 تامنيعلا اذا س اوسوباةللو# اهي رك ذاماذا بارما نيءالو

 تر اذ بنام تيلح امدلضن هع : ىامبتو ىلاو

 5 اهنم أو ا © الط ةماغلا زلط نع ةرااكل

 تلستف تدل للاوح ست) لعذ © اهتر_ عش يف نو.ش اولا أس ناف

 زعءانانلت اقف هلو لج اري ثكن اوأ اولءالعلا لاق رعشلا ارايءبات كح ىفابطابط نين سحلاوبألاقو
 سر قتذللا 8 ىيسأهلوق لءجوأو سا || ارعشأ ناكل برسل تنل ةبيصم لك

 ا سار: لاو 50

 «(عداذالا "ىلعالط:._تمطندقأ 5 ثاهب "ىلع ىراموىرمتأ )

 اكو ىلا .ذلا هغبانلل د دمصق نم اذه

 عفاو دلاعال_ةلاف كد را شخ و عراو  لافانرفن مىس>وذاةع

 عمادو نمسا مر 3 * اهتددرف ذهريدع ء ىنمتفكسنكف اهصو

 عزاو ب شلاو حدأ املاتاقو «امصلا ىلع 0-000

 عماسملااهنكةستىتلا كلو « ىنل كنا نعللا تينأ ىنانأ
 عجاوضلاف سكارفودوىاتأ * 0 نادل ابضو

 مهانمع ءلااهب أم آى شقزلان م © هلك ىقرواست ”اكت دف

 ا ١1ناّت لة ناوو# كىردموه ىذلا لمالك كناف اهصو

 ءاملاب عراو هلا هأ سها مس. اانترذو عموم نسلم هلا سل ايرءاسلا معيب >-وذو سردنااة«

 ىراجتة قولا ةانثملا كب عالتلاو عضوم مساءارلارسكو ةزمهلا خفي كب رأو ةعفتيصعضاوم
 قرقرت-م عما دو بص :م لد ل ىداولا ىلا عفدتىتلا عفاو دلاو هعلئاهدحاوداملا

 نبفوعن عدد رقةىننعراذالاو لطاملا ل طملاو ئرمل فافىأ نهب ىلءىرمتاموهلووو ثسعلا
 عسارلا بالا ف ف صملاهيدوشتسا تدت :اعزرح ىلع هلوقو ناممثلا ىلا هيا اوعساوناكح نذلا بالك

 ا رولا ىلعهيدوشتسا خ< الأ هلوقو ىم ل _هئاش ردص ول جيلا اهتفاضال نيحءام ىلع

 ل-جرلا تءزو نم ةلم-همني-عوىازب عزا اوو ر 5 -!!فالعوهوودلا ن ممدأو ماهْفد_ىالا

 نمهلوفو عدارلا باكا ف ف:_هااامدروأ تادكم 8 نعللا ت كت ,[ىبان هد ه2:ةكسهالا ن 6ع

 هلمهمناسوءا أرب سكار و كلذب دو أم تغاد غ نك ار ىأ تقيقحو ا 1 ا فو »ريغ

 4- .ءاواذاهر واس م ىدرواس هلوق هفطءئمو ىداولا ىض وهو ةعد>اض عجم -حاوضلاو داوم

 فاقلا نوكسوءارلا من ش سشءدرلاو ةقيفدلا + يملا مالا ذو ةزيمهلارم كوة أ اذاضلا إس ع

 تدنلاو غلا ىأ مقانم لاق فاقلاو اونو“ :لاب عقانو ضءودوس طق“ اهف هي ءاشر عج همهم نيسشو

 ةللنألا بيسو الاصاخ صولا ناكاذا هر سح ذااهفرعملا مصوزاو> ىلعةوار طااناهيدهشت_سا

 قداس !ار ورا رابخالاد عب ناري لب ف صوب سدا هنايدر و ةفرعم ماو ةركناعقانناف فوصوملا

 دشنأو كهامشسدْلا ب عأ. نماذه لماكلا دربملالاق تدبلال الاكك ناف هلوق

 كلام فرميكسباوىذلا لاذ )ل
 ىغثو قدز رغااوىوهطلا <: هن ىحاهب بطاخرب ربل هعو اوم .٠ نماذه

 لزاب مود ربده شيشكدلادعب « اهزف 1 ةييلب كسا

 لل ا ل6 هج كتاب كر ةنكك
 لضانم لكلا ضرغا كرو «اهّت-انعت هشك ناك ةأت رزخأ

 ورز امك
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 هلزع ار نيش وصمة ةدصئى رح ناد وصنمق رد أرمصذ امصنسدناب وو رع راما اوهو ارمصنرصن أ

 بجاح رصناذهنالءا ارغالا ىلءام_مدتيارمصنارم تأ ةرمدنأاب لوش ١ ىف :زالاناكو بيمللا لقاعلادد زا

 رضنرم# رصف كورد هللاوأ امصن بس ذالاقف لوخدلان ةفعتهو هنو راتستت اكو ر ايسر ل

 هيو رب نعم موا يصنو عضوم ا ىلءاعفر ظفالا ىلءرمصنرمصن ايه دشن نم مم هرتغلا ف ناهدلا نب الاقو
 هلوقنا اذهىنعم ىع<ألا لاق ءارغااماو نام. ؛فطعاماثلاةلارصنو لد بلا ىلعارمصةرمصن مذلاب
 نرمهنللاداغا فرمصتاذهلوقد ةديمءوبأن اكو ا ارمهن فرمصن!ىأردصلا هيديرباغا ارمصنارمصنرصناأب

 رمصنو لؤزللا دمك أ:ىناثلا ارمصننوك,ناذ رد نوال لإ ارمصن كل لع ىأارمصئارم ذر ضن ابوامس
 ىلعاذهو ظمالا لعن اس فاطءاذه از حاضت !اًدلاو تام ف طعوأارمصن فرمصنا ىنعْعُتلاعلا

 ارصن نوكف هبجاحرمص::هارغأو راسن رصن ىدانهنا ىأ ةسعملاداضلانانه ةدم.ع وب لاو عضولملا
 دشنأو دك ًاةللار ّركم

 تاتوانندنام تملحت © امد_هدوزع ام توف 29

 تاعمذاليقأل اهنمأوبت ©. انلك ةماغلا لظىحترملاكل
 امو هع :ريثك-]ةدمصق نما

 تلح ثءح 7 ,اماكسصولف © الّقعاف ه 6-2 راذ_ه" ىلءاحتا

 تاو ىتح نلقلا تامسومامؤ ل اكءلاام هزنعلمق ىردأت دكامو

 تاضنلاوثلاب اماو انملا 5 تضغيقءاسنلااما تعصنأامو

 تلذس فنلا[هامون تنطوا 90 ةسيطم ل ااه اقف -لاقناولا
 تاشتلا تماسارح سمن لَعف © اهتمرص مف نوشاولالأ-ناف

 كلئشقن أم لاا جسق رل--رو «ةصخ لج رنا جر ىذكش "تن اهنضوأ||

 تاحت-اامانضارعأنمةزعل © صاخءادريغ اًئيرماثينه اهنمو
 تاع الا نرتك ًاالوءرصت © تدسعامت الاتي راقامهتناوو

 تايتنا ةدل_ اة الوانيل هر, ةعوطلسال ةاسشاو ان انآ
 فوح ل .ةةدةشملا ماالااهرثك أ ىف مْزتلا نمو أ ىهوريثك د ئاصق تابت من مددصقلاَة قضم كالا
 91 تدبلاىردأت زك اموهلوق اهادشىأ كم سولةالةءافةلوق ”ىورلا

 ال الاظغاهئاع لطدأ قاعملانال ماهفتسالا:قاعملا ىردأ لوعذم ىل< ىلع 0 ومب ضن ىلع
 ىلع لدلا بانف مساق مأنبادبده ثنسا تيءلانيلس رىذكت نكوهلوقو تربدأ وتضع كلوأو

 تدملا عم ىف فلتخادوو ةفص ةداب زيني احزن م نالدب لجرو لجر ناق لم لا نم دهملالادب |

 ةزعهتناناملهدمس نئالاقو : اهنعل ريال ىىسا هد _.:ءوهو هماحر ىدحا ل شت نا ىنت ءيعالالاةف

 وهو هنن ص رخأو هنأت وش ويميت لح رتاج .رىذكراصاهدهءىلعت5 وه دهعن ءتاو ودهعلا

 هصولو عسيض» نأ ى ةمه عب لاقو ءانتو برقو ءاجرو فوخ نيبهنا تدبلا ىنعم مئادلا دبعلاقو اهللز

 لاق 7-2 .رئذك هصولودعف فن روك وةصخخ لح .رىذك اهحىفهناقمسن وكمت ةزنع؟ ىحىفققببق

 ردصم هلّوأ خ2: مايهتلاو تدبلا لبقامهماعلدي ىذلا اوهوهماعلوعملاراتلاوهلوقلا اذ فهو ىمغللا
 ىمان امرلان دن ردن رك و انئّدحهيلامأ ىف ىلاقلا لاقو قشعلان .من نونحلاك مايو مايطان مةغلالل

 0 دملا َهف ةوسبىأ ءانأا هدب لاك هللاد عن دةههنع ن ءهلئاد_ءءنذ نر زب ربع نع مالل_تئبأ ن ع

 تاسالاهذهطظفحالاتو * لءلبتأافدنهلار مطار ايايسش ىدعبتاقر هىأ لاف ريثك لبقأذا

 تلزو تثانفاو و اقف. ٠ ىوملا صدوفش اكل سانكو قدششنأو

 تاخوتدتدش انمفا اون الف ه. اننسلضولا ةدقع اندةءانكو
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 || كفرالخام.ًاردق كاع لكهلت اة شكتا|لفاهنءفكمناهب رهضيلاةأرملا ىلا فيسسلابى ءوهأف
 | هسفناىزعو مآ ىها هيل تق نأهتلا لوسرفيس تم هرك اهلناوىفا لاك اهب .سض7 م ةأرملا ن ١١ نع فيتتلا

 ااعايأ تهشرجلاق :راطلابتدارألاقو ةيواعممأ سعةدبعز ةعمرن ةبتءتنبدةهفلاز زا اذه
 طتنأدو ق ةراطوهتالتلت و اليل عاطب هنالقراطم مالو هناكم ره شو هولع قمدقلا
 زج را لقو م غااكتاعمذرت اشد رمش ل سل ار ف ىطايمدلا نددلا فرم ظفاحلا

 تنام دح ا ةعقو ىف ةأرملاهبتاثقف دابالس هريقلاب رح قهتا اة ةيدابالاهضاس نيف راط تنده

 دشنأو ركدلاو ةناقو أهي تامىذلاموملا فرمع ةفالعخىف ةيواعم مأدنه

 «(اهروزأا هاون تط ناو ىلعل ه ىتلا لبق ةرظت مارافاو )9
 ءاديصولعلا كلتىف كلادب © هاا قح دوعوملاوكلعل دشنأو
 ءانعل اهتسسحأ ل هسانلا نم © لئاقلاق اذا لأ ىذلا ناو هدعبو

 ءاوسودسعلا تاملاو "ىلع ٠ اهناوتاعكلا ىنتىتلالوقأ
 ءاعذد لاه لا-ضد مفديزا نأ هم ةرمدأولا تل ادئوتوصد

 ءاسنو ىنط#صملال [نم لاحر © هقح مظعردملا للعم ضد

 تاعشلا ىنتىِت الوفا اًئساذا هلدوعوملالاقف كا

 هذه راك نب ريد : لا لاو 6 اوسود_علاتامثاو ىذكو لامن بذك اىأاهتذخ أدق من لوف أىَأىنع

 نسحلانديزوههحدم ىذلادي ز درو 0000 ا

 ةيئاخر اناا رك لودر رك هل اراب نم صول ةبهملا تعبذ نسما نيديز

 ائعشل رجلا دقي هيا دشنأو ةنومالا ةلودلا ءارعش

 امادماهك5 امسىلعن“ 1 ه«ماع

 (( مش ى ص وامور نودغأ له ٠ عقذتالى ءااو ىره بشت يلاب )ا دشنأو

 هدعبو ديزوبأ دشن ا زحرلا نموه
 عوبتترحزاماذا فوح 2 علمه ناتايص ىلحر تدتو

 نيب ضارتعاهلجلاو هريخ عئنتالو ادتيمىهو ةينم عج ماو هيام ىنقملااهبلانيالىئاانالوقب

 ةسيلاج هج ناتامص ىلحرّسحتو نودغأف ا مه-هلاح هل عش ىرعأو هبقلعتامو ىرعش

 نبادهشتساو لجاتفصاممو عدرسلا عابملاو ديَدْشلاناتامصلاو البق للا ىلع ةفوطعماضدأ

 دشنأو هيلع مزعاذاه سهأ مج[ لاقي هنا لع تمبلاءتبكتلا

 ((امصنمهنرصناي ل ثا » ارطسنرطسراطساوىفا

 وهورطس عج ءزمه ا خفي ىشوواولابرورجي مسقراطسأو لد ”اعل ناربخو هب ورا جر غلا ىف ىيرجلا هازع

 تاينأح .رمقدوعسنالاك قاطملوءفمارطسوراطسا ةةصلوعذلل ىنبمنرطسو ةباّكلاو العا

 البمذلانكورو عضوملا ىلعو طظمألا ىلءلوالارم هنلا نام. فطء بص لاو مفرلا ىناثلارم هنىقحاضدالا

 هلديكوت ثلاثلاو ردصصملا ىلع ب صتلاءارم هذ مهضعب لاقو راما ا زمنقولئالا نمل ديلا لعن 0

 ىلع هبصنو هنحاح ىائلارمصتو ناسارخ ريمأ ارامسس نب :سهنىدانملا ارمصن ةديدعو ألاقو ارضترمما دعا

 رصنلاى رولا لاو ةقملا داضلا بحال اوهىذلا رصنحاجزلا لاقو ارمصن كمل مست ابدت رب ءارغالا

 رمهنايهح رانا عت 50000 سد ىف شعد نبا لاق و هيطعةيطءرمضت|يديزيق ةطعلا



 بيرس يوي ومهما وين »تب

 ماوس

 انينعاظلا عب رنظأ كاصث)) دشنأو فاتلاو فلتؤملا فىدم' الا هلاقهعمر

 ائماذاعلا لذعبًايعتلو همات
 راساذا نعظ نمل ههلاني_علاوةمعملاءاظلا نءاظلاو رادلاعدرلاو نزااوصلاو كنزسأ كاص#
 نيب ضرت هم نطظأو هزمهيال سنو ناكو هيتيلابامىأ ًامعنال_ه:تأيءاملاقي تغتاتمل أبعتمو

 ةلاصةةلجو لو أل وعغموهف هل عاف عفرلا بضن نم مهتمو هطسوتا للا نع تل لوعئملاو لعابغلا
 دشنأو هدهاوش قفنصملاهرك ذىفاثلا

 لزءالو فاعضال مونهنسأ « ةجشداوملاو ىنتكردأد_ةف

 هوقلط اهابا مهد نأ الف ل عيب هنرسسأ مراد ىنب نمىل-جرا تاس أن ماذه هرداون قىبارعالان الا

 له ىف ةرانزلا ال :نعتنكدةوه اًنروزبال هلام ةلئاثو ” 2 هلقو
 لخئادلملا فن رملاءامباصك ٠ ه2: ىو رطع نا م-هاعل دعي

 ل ع ىنب ءارش ىنسحلا عنطصتو « هرتعدعب ىتذلا هللا شع دع

 اودمق تح قانولا فلزي لف مرادنهتلاد_.عىنباخأدب زن برب وج ىلا نب هلظ:س.أ ب تم>نبالاثو
 كلذ لثم ةديبعفالبرعلا مايأ ب اتك تيرم هوقلطاف ةعب رالاتايدالارك ذو ىنعتباشنفاب رمش

 لزعالو هلوقدعبا ماغاة يبدا زو ةراسعنب ل ظن- هرسسأ ىذلا ىمتو ردي نة ثرب وحوا6« نكمل
 لهجامري_غىفءادنلاىلارادب «انلنا نمءاطب ىلا ىلا عارسو هو
 يفتتح سل يا نة اف 0ا3 1 2

 دايز ب نوما تةالاع * ىن'ءاينالاوك تأ لأ : هس
 دشسنأو ءاملادهاو شىفهح 20

 لأ مةلاواي_صلابا اروبداقيه لدءتوذ رهدلاو تلديو

 ' دشنأو مخنلاىأهز وح .رأ ن «2ىلءدعاوشىف هس مده

 عا وهنالعال بداون «» ىتغلاب نرثي مايالاون شو

 لوو سوأننءاوف
 حلاو صءاسن بذك-:الّرجفو » ممتانننوهرك الاحرتدأر

 نوب رثو هناشب نك نس ناكو ةئانكم سوأ ن بنعم ناكل اق ىبتعلا نء ىناغالا فير غلاو أ يرخأ
 ننءمهةدئاف# نييبلارك ذو نعملاسةذ كلذ ن ماعز رهظأو اههركفتنب هتريشء ضعبادلوف
 رع :وباطخلا 33 رع ىلادفومالسالا او .اهالا ىب مط نم لقد. ”رعاسىل راادابزنب .رمصنّن سوأ

 دشنأو ةيادعلا ف ٌئادمهلوربب ْنلاَنا مايأ ىلا

 قراشلا ىلعىْدع « قراط تانب ني إل
 لوسرضرَعلاك ماوعلا نب رمبزلا نء هيب أن ع ةورع نما ثهقدربط نم ءو.بنلا لئالد فى وبلا ج رخأ
 منى ُ رعاه انت ا تمقذهتكفرسلا اذهذخأ,نملاسقف دحأ مون ءمس سو هملع هللأ ىل ههللا

 هب رة:الوال سم هيل قتال لاو هقحاش هد هذخآ ان ألاف ةثرخن كلا ه-ةناجدو ألاف لوةلاداعأ

 ريال ل هيف صد فيكمو ءلاهيلان درطن ال تاقهباصعملعأ لاتتقلادا رأ اذاناكو هءلاهمفدف ةرفاك نع

 لوم ىهو أ سها نوف ن هل فوفد نعم لبجلا متس ىف هوس ىلا ىسهتنا ىتح هك: هالائثهيلا

 قزانعلا ىلءىدع 0 قزاط ناب نت

 قناخلا ىف ردلاو .*. قرا ملا قكسملاو

 قرامتلا طسنو © قئاعناواقت نا

 قماوري_-غ قارف « قراغن اوريدت وأ

 رهغاوش خه



 م

 ىهةئيذعلاةريخلا هأر أل لاقد و هرايخو هتعركئثلك هليقعو راتخو قتابىأ ةلمهمنيعب ماتعي

 فيةهنابرمغلاو ةينصلا لأ ةضاخملاو كسقملادذ_شتلاو قلخلائسلا شحافلاو اهموقةلمقع
 ةمارعدلاو ةيلوجرلاةفخدارأو دماءلاريغف فلنا شاش لاو حورلا فر ةهلا كن ادقوتملاو -
 باصلابرضلا لهو ظةيتلاة ديد لاةراعفامنالدمللاس أ ركلاةاغاو شدطلاو ةإ_هللاة خال
 ىنيبدناىنمعناو ريطلا شا شخ الاروسكم مالكا ف شات لك لاقي و دومالا فتداثلا نشحلاا
 هيهناصدالتمملا هباع بة عب ىذلاحونالهبنيلثق تسلا اذهءاهقفلاتدرو دوو صريمقلا بءجلاو
 نموه تيبلا مانالا ىد_.سهلوقو عانت لاو دازلانيتاذئموةدحوعتاّتبلاو رثشت ىنعنعستو

 ناكتلاق هشئاعن ع معدن هد:سىفدجأ «حرخأو لاعثاشالثم تراصو ترهتشا ىتلاتامسالا

 م حرخأو »دورت مل نصرا خالاكِتأيو ةفرط تدرب ل ةربملا بارتسااذا سو هلعهقنا ىلصهللا لوسر
 رامخالابكءتأنو راعشالا نم لثمتت مل-سو هيلع هللا ىل_ص ىبنلا ناك لاق سامع نبا نع ىنارمطلاو رازبلا

 هملعهللا لدتا ل وسر ناك له تائس+-_.ئاعنا ىنغاب لاق هداد5 نعرب رحنا حرخ أو لب دووزتمل نم

 هفرط تدبالإ الت لا ةفرعشلا نم ئئشد لثمن لسو

 دوزت مل نصرا مخالابك نأ و «* الهاجت نك اممايالا ال ىد تس

 ىلى تبني الو رعاشيت سل ىف لاقاذكه سيارك,وب!لاقف دوزت مرا خال كسينأيو لوق,لعفل
 ةيلهاجلا ءارعشدحأ هيلع نب سد نةعيض نب ءاام ني دعس نبنام:سنبدنعلانباوه هفرط # ةدئاق #9
 دهاوش فس لا ة رثىفةفرط اف ل-2ةىتلا دنهنب ورع عما مهتصو تمد _ةةرعاشلا سا اهلاخو
 هلوقلهفرط ىم“ا ئاوورعهفرط مسا حاشولا فدي ردنا لاق اذا

 امقوذارادااناكءري_م الو « افرطممويلا ءاكءلابالتال
 ئااذإو نس ن رمثعنءاوهو لق هتينكو هع»اد#اتدثنافو رعو أهف :رط همك هنم ىنكلا بام ىفلاقو

 وهو تائسالا ىوذ ىلع مهعدقتو نابشلا ضني كح ىنةج رثهكتنأرو نيرشع نبا هلل مق

 ملو ةنسةرمثعث الث هن_سوةفالذلاىلو هنالردتةمار مج نلغلا هذلأ هنا هت.طت ىف هفاؤمرك ذباتك
 ىفلةءارعشلا نمادح أ دم لاو هنأ ءالعلا نبو ريع ىلأ نعهسيف ل قن هنمان_سرغص أ هل ءقةفالختا لد
 ملاذإو ه:سنب رشعو عض: نباوهو لوو تاو:سىفرع شو اندر عشلا لاقهناق ةفرطالا ّنسلا ةثاداس>
 اممااكل يق ةدمصقمأ ل بلا قف سانلارعشأ نم ناس لكسو « هلع ىكبالو بيشلا هرعش فركذب

 لاكش انل ارعشأ نمرب رجّم_سو «ةفرطف ةديصةمهرع_مأامأو ليذ_مهذةليءقم_هرعشأامأ لا
 ةياهاجلا فءارعشلارعشأ ناىلءبرعلاتقفتامهضعدلاتو تيا مايالا كلىدبتس لوقيىذلا
 انأبن ىراينالاركوو أ انث3_-هيلامأ ىلا ةلالاقو موئلكن ورمعو ةزلح نثر ا هد_هبو ةفرط
 تاخد لوةيارب رح زب لال ىنعي ىلأ ث عفت لالد نيل ِمةءىنعي ىفأ انأبت لءةعن هراس# انأيت متاحوبأ

 نباتا5سانلا رع نذلاق ىل,ت !5ءارعثلا نءىنثدحت الأ لا ةن بم أ ىن.ءافلخ ضعن ىلع
 الاف هلايدس ورعشلا نارينراناك تلقةغبادلاو ىللسىبأنبا ىف لوةتافلاق ةفرطىنعد نيرمشعلا

 همرلاىذفلوقتافلات ءاشد فيك ا عوط:نيلعنرعشلا ذات افرع س معلا ىرم ا ىفلوقت
 || نمهردص قاع حابامتءاقلطخالا ف لوةت فلاق د>أهماع ردة. لام ىلعرع_لانمردقتاق
 كسفنلتيق,ًاافلا .اهلعاضناةرعشلاثعبتهدستاققدز رفلاىفلوقتافلاق تامىت-رعشلا

 2222 2دظدظلظل اال

 اصيسترعرشلا تصحان'الوأبلاد وهبواهتمح رخي ىتلارعشلا ةنيدمانأ نيئموملاريمأ ايهتلاو ىل. تاق أمش
 تحدمو تطقسأ ىنعد تد رذاف توضو تفرظاف تبسن تاو عيستلاامولاو ىلءةدحأ هصسإم

 ب ةدن اف ىليةدحأ اهاقيلرهشلا نماب ورمغتلقاناق ترا ةترحْرو ترزءأةتامرو تدئسأف

 .نيصاعىنب وخأةفرطو هَعَدَد ىند_>ًأةفرطو ىلشهنلاهالان ةفرطو اذ_هةعاجةنرطنوع-لا

 هةعم ر



 2')'إأ++4إ!000را:000و0000007

 ا

 درو لاهتهئاضغلا دم سك « انتحفاضا ا ىداناذاىّركو

 دملا فا ارطلا تحت ةنكهس « بح“ نحدلاو نجدلاموب ريصقتو

 دّ_ثزملا شاملا لامة لة « ىقطصدو ماركلا ماّدعد توملاى :رأ اهنمو

 دنهملا ماس لا عر ءرم لا ىلع »* ةضاضمدشأىنرقلاىوذ ملظو اهنمو

 دو ةوا14 لا سأرإ ؟شاسعاه هوفر ءدىذلاتر برمضلا ل> رلاانأ اهنمو

 دمعم ةياأب تبمحلا" ىكعق قو 5 هلهأانأاعىنبعنافق تمناف اهصو

 دورت نم راس الان كسرنا و « ال هاج تنكام مايالا ثل ىدتس اهوا اوهواهنمو

 دعومتووهبرضنملو اناس 39 هلم. نم ءانالاب كدتأبو 8

 دغنمموملا ب رقأام ادغاد معن را الو نسوتتلا ادعت ولأ ىَرأ

 قرب عملو ناطاآت ب ةرادعوني-طوأ نيطول راه ةبب ءارءالا مذ: ةوربلاو بلكن مةأ سا ةلوخ

 اهفلاتهناف هتقاعم ن هن سبق ْئرها عم هيفدراو ىلاثلا تدم ءلاو عضوم هئلئاادم هو

 لددتو ىد 00 » موطم ىلع ىدتاجافودو
 هلو5ىف# رغد راو ىت>ةد 21 اولاركش نةعانصلا بحاصى ةركسعلا لالهو ناكو

 ارذ احنكةدلاو انوصغنسمو . دل هأنبقتناو ارودينرف_ب

 ىلءرفاحلا عّقدقأتر طاوخئادراو قةتااءرف ناسرفءا - نادءمرعشلاى:ةلالاق اهيفرتعاف

 00 ريصتدادتو 0 ًاردصملا ىلعافوةو سصنورفاحلا

 م-هطعأ موقلا ىنلًا سن ىتمو رهاظلاناكملا لزنأ لب لاؤ سلا ةي_.ث-ت ىناكم ذك ثيحلح أ تدسا
 لال _مناكم موق نم مملاءلالع؟ىورو لزئاذا مسلال لج نملامض عن اوتل لال
 فيضلا ةفا عال 21| هرتسا ع نمل ياللي م هشعبهطبضو | اريثك سانلا هب”ىل_<ناكاذا

 ىلا لمجلان مءاملا لد داسمو ؟ضايرلا ىلا بدوا نمءاملا ري ىل هوة_علت :عجبءاتلارسسك, عالتلاو

 نباهبدهشتساو سماحلا باكل! ىفت يملا اذهفنصملاد روأدوو ةنوعملال قو ةيطعلادق رلاو ةيدوالا

 نوساج مال بارتلا ىلا مهسن ضرالاءاريغلاو ءارتفلاءاريغودبو نيلعفةيطرمتلا ىتم مزح ىلع كلام
 ءلواللالا كال: نو كح .الو ءدأ نمتدب ءارو ل مهملارمسك ف ارطلاو ةيدحلاةئسلاءا اريغلا لمقو هيلع
 مه-سلاج هلال كولملاوءامنغالاو مهدفر هلالءاوعلا هفرمد هنا( تدبلا سمو )هلا | هوءامنغالاو

 نال ضرالا لهأ مهدار أ هريغلاتو صوملادريلالاتو ىامضالا ءاربغ ىسدارأ ليقو مهمدانيو
 ةراشالا مسا ىلعهتتلاءاهل اود يبل ساري دقو ضرالاءامسأ نم ءاريغلا

 ىرحا ازااو امه لصعلل تو ركدني ل عاق ىلءفطعلاب عوذ م لهأو ماللا نمد ملا قاكلايتو رقما

 0 ىديتكلماعاهردانأىنرذ ردفهأوثو نأ م راجلاف هل> رمض>انأن ءىأ رضحأ»هلوقو ىعرالا

 نملاضخ ىأ ثالئالواف هلوق وذو 1 1 ىسغنتاذلب لام ىف متقلاراملوا- ل بقردانأ
 نءاىأّ ّنهفهيلعح ونلاو وع ملا قىأ ىدوع مات ىتملابأل لذحألو مق و لدحو هتذلىأىت ملأ ةمشد 2

 رجاءا“ أن متسكو تاماللا ىنا”نأل مور 1ئاترم* :ىلعودغأىأ ة ًَك هرم: تالذاعلا يلام

 فاضملاو قطع ىأىّركحو تاعاقفلا ىهوديزلاك اهسأر ىلءريضد د لزتو © بست ءام لا ىلعتو

 ديسلاو جوعوءانحنا هعواضو همئاوقىفىذلا ب نحناو هبتازنو مو لا هتفاض اىذلا ليقو ثمغتما

 هنرق ىلعم دقدملادنودللاو هتصق هدو بائذلاثيخ اة اًضغلاسئةلاَشَو رخاضغلاو بلا

 ةماّلاةنكرلاو وهالانهرمصقاىأر طملا ىأن جدلا موب ريصّتو ديسلة ثصوهوءالادرب ىذلا لءقو
 ثالث ا|لاصغتا ءاقهذهوداملابع وفرملاد_هتح او هريسفت مدقت ءاضمملا لاقي و ّنسلاهئيدحلاقلفلا
 هوغ ءاسنلاب عتملاو ب رملاو رجلا برش ىهو توما ىفءاجتقو ”ىألابأمل ثالثلاءذهالول لوقد



 ناريجلا نمالضاح

 «ىلاثلا ب اتحلاوب

 انانأ مقرن ندتانيمف ال 5
 ىل#< ىلع دانزو فطعلات «ىاردانزو هذذوقلغم «هماتو نال .ةسدق نملحراو هش ىرمشخزلا لاق
 لدفملا ف ىرمش# لا هبده.شساو هب ومس هيده ثةسا كلذ ىلءودازللةاعرلا عم نوكلتهطد رخ ىهو هضذو

 تبملا|ذ_هىلصفملا حرم ىقىبسلدنالا لاتو مصفالاوهو شيعد نبا لاق ذاريسغداندب لامها ىلع

 هيشتسبلا ىفاهيدارأو ماهسلاا مذ ل_ءج ىتلاهيعجلاهضفلاو ىنعللا ىلعالجسمئاادانزو بيصخل

 ددنأو مأدهاو.شىفهحرش مدقت

 هب سس اضراعى أر نمأي هردصو قدزرغالو»
 دسالاةهجاذكو راملا ىلءنالادلا نادكوكدلادسالااعارذو رورتسلان هرسأو باصدلا ضراعلا

 هنوكف هلاحلوالا ءاشاو هلا فاضملا فذ> ىلءهيدهشتسات ملا و رمقلال زانمنمهمجلاوناعارذلاو

 دشنأو . نوذحلا لئمىلا فاضمهماع طع

 (( مالا ماقأام :ًاواماركض « مكن يعلا دوسأ ك:ءباغاذا
 ماوعلاحاقالا فضلا هيىرشتو 0 ممول عطا ناءكر شدت هدعنو قدررالوه

 بيغدالوهول جلا اذ_هسيغدىت>اماركنونوكتاللوقدهملاماقأامريعتو لبج مان يعلادوسأو
 هلوقو لومضمْملا ىنعم نع ا درتي مثالا ىن.عمءالأ عج مئالأو لج رمساهذظ نم طاغو ادبأ هناكم نم

 موحاقل يلح نع كموءلرك ذي نولغاشتي ةيدنالا لهأ نا ىنعيهلامأ ىفىلاقلا لاذ فيضلا هبىرقتو
 فامضالاىرق ممول ناكف هتجاح لانف با لاذ ناءلالا فداصفيضلا مهفرطاذاؤاوصعىتح

 ١ هع ءو>رعاطمسمىلو رعالا) شقنأو هغصو لاغتشالاو
 دشنأو الأدها اوش ق هحرش مد

 ©ييضال فرغ نكلواوهددص « هرعف تا لذاو#علا معز إذ
 ( كولارضحاى رحازلااذهيأ الأ ١) دقنأ
 اهلوأو ةروهملاهتةلعم نمدعلاننةئرطاو#

 دغلاىلا ياو ىدأاه<بت منو ه دمسسمثةةريبلالطاةلو هع
 داو ىسأ كال-متالنواوسقب © م-مطم' ىل_عىفحاهجافوقو

 دل: ألو صح ل_ةتدنع «ىنلأ تا ىتف نماولا: موقلااذا اهنمو
 دفرأ مولا دؤرتسد ىتم نك-لو » ةفا حم عالتلالال_< تسلو

 ددمللا ارطلا كانه هأالو غ0 ] ىقئوركذ.الءاري_غىبتدأر اهصو

 دلخم تنال هتاذللادهثأناو ه ىغولارض- أ ىرسازلااذهيأالأ
 ىديت كاما مياهردانأ ف رذف « ىتينم عذدعءيظستالت نكن اف
 ىدوع ماقىتملهحأل كدحو 03 ىتفلاهشعنمّنهثالئالولو

 وىئ :ركحسصو



 0+ نيس تف

 قئعلا هل وطءادوق نطيل اه اولطتم 2 سقتل اهدشةود> ومو نادم## بغش الل اراسرطدأ

04 

 ماه:ةساامده_مهتح زمهالوز م مب ش>ولار نم ظيلغلاةدحومو مابا حولا ساند
 جي*نا ىنعملاو راك دّدلا ه>اهو نزلا ا هلوقي ىدعتءالوى دعتب اهو امريعذ جاهل عافوا --

 عملاو رادلارانث نم س طئاملاطلاو نزلا جوة مهمني_ثيوصشلاو امربخ لاو نازحالا
 هيّشت ىنعدرب هحومةم هلى يمءادوهنك اس ةقوفةانثمءاثو ةحوتْممةزمم يطا الاو لوا طولالطأ

 قدرطلاحبردملاو ىلبلا فذخ أ ماو نونلانبوثاا جنأو هبفىتلا طوطخللا لح ان ملال.طالا هب

 نانسالا قزتغاملا لف 1و نص مءالار_غثلامئاولا تاكر ادعم أدت حب رات :نمتاخحانلاو
 محافلاو هبلوطملادالا مجزملاو عساولا يء<الالاةو داوسااداوسو ضايبلا ضامي ديدش حيربالاو
 ىذلالهسلا ناك اوهثغولاو عاملا سملاحبرسسلاو فىننالا نسرملاو دوسالا رعشلا هل وهمو ءاش
 دشنأو برطضاحبرسرتو مهلا ةريثك هئءوأ هاو مادقالا هيف سمعت

 بارةعلا نم هتلايذوعأ !
 بانذالادمءتالئاشلا همات
 بانذالا لو 2تايرةعنم ظفابهررغلا فناهدلا هدشنأو

 4ءايا فرو
 7 (( لاب - ةراغ لبق ىفاةساايالأ )' دشنأ

 لاط. أن ينئوهبولا_ىموغآو * بلاسنس»:نمموقلا ف التخا لبقو
 كهع نبت ِءا نب نه ناكل جر ءاوأ نان رذاةي>اننعضوم لاو فوذ < ىدانملا رمل لاق

 لق ىلا .ةسادرب لو ىدنكللا سد نب ثعشالا عم وأ ص اعلا ندرس عم ناكو نان رذاب ب ضأ هانم
 ظذابلصفملا ف ىرش زا هدروأو لجرلا اذه دق أ نأ لل. ةىفاءقسادارأائاو لجرلا اذهلتقم

 ىرق نم هب رق هلمهملا نيسلارسسكت لا ههحرسش ىف ىمسل دن الا لاق « لاح ةراغلبق فاضت أانالأ و
 ىناتسصسلا م احىبأ ف روصتك اذهلاقف فاصد أ ىبا_دجأ توك فدصملا ىلع راقلالاق ناد: رذا

 > دقنأو تغزو قترزعوملا تعزو كرد

 2 رام نمناعع”ىلعنيحلاصلاو « مهلك ماوتالاوهتناةئعلاب
 ىدانم ُنوك,نأل م<لاق موقابىأ ىدانملافذ> ثيحدتلاةنعل فدهاشلاو بالا تايب أن ماذش
 نيرمضاحلا هن هناك هيننتلا د نوك,نأوخ الاو ناءع- ىلعهثلا هنعلءالؤ هايوأ موقايدارملاو فوذحت
 ةنءللا تناكو لوريم ناعم“ ىلعو ءاد.الا ىلءعفرثلا_فءلو هناعد عاةسال ف اطعّ#سالا ليبس ىلع
 ىورب و ةنعللاريغوهوف وذ # ىدانملا نأ ىلاري شد ةنعللا اريغلا مؤهن وسيسلاف ةفاضما منالاهصن هادانم
 حفر نمو هللا مسا طذل ىلع فطءلاوهو رهاظءىعأ شا نافاضوةواعو:ىصنيكاصلاون والاصلاو
 عوف ع ىلءاضلاو ىنءملاىفال ءاف ناكذاىلاعتهتلا مسا ىنعم ىلع الو < نوكي نأ دحأ نيهجو ىلهف
 نآرخ"الاهجولاو ىنعملاىبلءبمغللةةصلا ىلء مول لا عذره مولظملا هة- بصغملاباط ههلوق هلثمو
 هيلا اضملابرعأو ناضملافذ_> مث نيحلاصلاةنعلو ىأهثلا ةنعلو هىذلا اد .ملا ىلعاقو طعم نوكي
 ساءفاعالكو رك [مفلار اه هرم تك نب سلا خشن ىو ردقاذؤهناءم#و ةبرقلا ل ءساو دح ىلع هبارعاب

 نالاعو شعب نام لاك ى. منا نأو ضو ناطقك ناك حف نمو ناطحو نازم-ءك ناكرسك ند

 مما اك د سل ال كا ودل يح ا ل هت ل دس ا طلا ظ وأ ناريجلا نيب لصاحلا ناعم ىلعهرب دعو وذ ع؟قلعتم نا كلراج نم هلوق ىف ن ههبلامأ ىف ب جاسحلا



08 

 "1 2ن1و نما لود دم لساوأ هع[ فلالا ل الدبزن وو تاغّتسيللا رم
 هقرافلاهذ هلا معاي

 هش رلاءانوقلا نيهذت له هما
 قدرلا يلغي فيك ل اقو بهذتلاّممةروءابوةلا ىلع سانلا لف: نمرعاشلا اذهب ىفاريسلا نبالاق
 تيبلابده_شتساكلذ ىلعو ةيهادلاةقءلذلاو ىنعلادسف أد قف عفراابءاب وقلا ىورنمولاق ءاوقلا
 ةباورولات ناسنالاقدردقي رلاو رشبلا ن معو ءانوةلاو ركدن لاو بحتلاةةيلذلا ىَزيربتلالاقو
 ادهىنوياطيلالاقو رخال ثماهبارتراصئأ اهبارت ل ئمرةئاراصو رعاشلا لوك باقلا ىلع مفرلا
 نمبهف ىهذتاهناف كالذياهدهعتو ك قد ر نما ماع ءجاهل ل ةؤءاوق هستءاصأ ىارعالتيبلا
 لاو هسنميمتتو ه_:مكلذركنافا جربتاله-ةي لانا لويالئاق عم« هنالاقبوأ هبرغت ساو الذ
 ئشلا كلذ هملاغ دف امش بلاغ نملكو نابلاغتب هب رلاوءاب ولان اكو هلءاغملا ع ىلعوه ئهدتلا
 دشنأو لوعغمو لءاق ىنعملا فد>او لكف

 ((ارعابشلا سم أي هيفتقو « هلت عل ضاقامظعا ىهأ تاج

 لوالاوهو هلبقو زيزعلادبعنيرعا بف ري ري رجل تادبأ ةئالث نموه
 ار_ةعاوهللات نب حنمريسخاب © انل ني_ئموملاريمأ ةاعتلا يت

 . ارمقلاوليللامو حض كياع كبت © ةةساك,ت سلة علاط سعف ثلاثلاوشوهدعبو
 طارفانرمقلاو موصلا فسكتامنا ىنهد ةساك,رمقلاو لبللا موي بصنزوي لماك-ا| ىفدريملالاق
 ناودؤتيلات يرو ها بكاوكلاترهظاشؤايضس هذدق هماعنزملا نمتناك اذافاهئامض
 رغهدلا لع ىتةذ_ءاكس عدلا نادارأه-راثلاقو ةعلاطب ت سلة ةساك سكاف ظفاري رج

 دربملاءاكحدقو ره لارمّةلانو رهدلاءوكلاندارملاو ةسيفرظلاىلع نابودتمرمقلاو موكفرهشلاو
 ريدقتلانوك,نأزو<ولاق رمةلاولءللا مو ةدمك يلع يري ىأف رانلاديرينأز وجي ولافاضدأ

 الوعةمرقلاو العافموكلانوك,نأزو< ولات نالفؤىلءاديز تمكك أ كااوقك مولا ك مل ىكمت
 تفذ ءارمعابوإ_صابودةءارعايو نانلوءمماىهأو لوعمللءاذبلابتملجو عم ىنهءواولاو هعم
 نالف موق نمهبتءلطضاو توملارب_قأيىذلاوهو عانعج نونلا مطب ةاعنلاو ةيفاقللءاملا
 دا او هعءالخلا نم لعقموغو هيلع ى :ود ىأسهالااذ هب عاططم

 /ادبعاق هللاو ناطيشلا دبعتالو
 دو ىشعالا ةدمصقن ه2 مالألا فرح ىفهحب رس م دقن

 اسمها ىمدت ”الاك ل ط نم
 اصتدقاو ماوانازحأح اعام هردمو حا هلله
 اجأنمتادنانلا هنذ-فكاو «اجردمتاء-اراىفاهل ىدمأ هدعنو

 اه نوةءدق ىليل ل1نم «٠ اص #متنم ندص# لزانم

 [هكلفما مضاو تدبأ نامزأ « احر نمءاحر عاطق طعشلاو
 اج سامح احو4 بجو ه« اجريأاف رو اقارب زرغأ
 اءرحرئاذا امغو الذؤكحو هه اجرمد ما: سس ص واجافو

 الدأن م هلوهأنإئاه و ارتست: نم كلاهةسعمذ

 اجدؤالا ل _تالءادوق ه« [سصخس سغش ناد ىت ناك

 [يصوتسم دبل راب ءاج
 0 و ججوج
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 ىو ردبموب ل دق شد رق ارع-ثنم ىمهسلا صاع حاجا نهبنمىلا تايبالا هذهةبسن فاغالا فو
 ,د_:ءلاقت هلك ىو لاقل ءةننب ورم نبدي ز ىلا تين ىنارعالا نبا نع كرما باكل ا تاسأ حرمت

 فيصاتلا و نو دلا مراغملاو تالا ناكن م هْمْد#2 نأ اكو همن متلاو ئشلاماظ عسا

 ديشدأو |«يبج لود منو فصانو فصنم مهدحاو مدخلا

 ( مدقأرتنعك.و سراوملالوق“ « اهمةسأربأو ىسفن ىشدقلو ))

 دم او ةدمصق ن«2ىفدهاود ىف هحرش مدقت

 دوعف اهقرافاذا امحيو ه اهتيقلاماذا نم ىوهلاتوع
 ةعمب رىأنب رم لوقرخ [لافو

 ادوحوم سلام عدد همغب وذ © ىنماك ال ىسمأ نيد ىنن'اك

 ةديمعلال وأو هوتدبلا اذهل قو اذه.هللاوكمس>دماولا ل اقف
 اديع ه-يغنماعك لوقأاذا ٠ ادومعم بالا اذهءام“أب ىممأ
 ادعاوملا قوت الو لمأاف 3 ىنئلضف انمه_ءوم ىلع ىوحأ

 ىنأن بر عىل اهسسني نمسانلا نمو ىذا نيديزياةدم_ىققلاءذ_هىناغالا نمرخآءضوم ىفلاثو
 انعاو ةلرعش ضعب ىفدشن أى لاق حاط |ىناعد لاق ىازملانءهدنس حرخأمت أطخ كلذود_ءسر

 لوقو اهيرغخش ةديصقهدشنأف هلاك دم هدشت: نأدارأ

 هللة لاو ده ملا سج احلا ىلع ةرفاذهمآ كوب أك ثروام لري خام ميأ لةفهدراذاف
 فتاطلابهن وش كدحتثروو 0 هلاعفوهدحمىد>-تثرو

 لون اهفو هحدعةدمصقلاهذهلاتو كزملادبعن:نا_ءاسى افايضغم ح رخو
 ادوادن,نامعلسالضنوالد-ء و هتعشت هش أ سعأ مساي ته

 «فاالاف رح و

 (فلخم طخ ىالحرطخت ه ف هزل اكدايز دنع نم تلبقأ ) دشنأ

 فلأمالود رطلا قناتك:

 ((/فقلادنع لانيعاتيغلأ ) دشنأو مضلاىالوه
 دشنأو دنعدهاوىقهحرشمدقت

 (مجح ودعبم ءالبس دقو )

 دشنأو واولادهاو ثىفهحرس م دقت

 ( عفلسءىرس هل عئاامو © هعوروداملا هقتامتانب )ل
 ديشنأو بن ود أ ةدمصق نعكاذادهاوش ىفهح رمل مدع

 جبيل ل اسس

 © ناوهوةقافدعب ىنتو « نع لنلم الاديزياب]) 0
 مالا فذحو هلح أ نمتاعَمسملا هنالدرو كم لله الىمزللاو راغصلاولذلان اوم لاو رقفلاةفاغلا

 لل ا ا ل سم معسسسسم



 نيو

 24 ماشلاىلا هّدوو نمداعو هادا ردكر ُ هين أ ىدي نيد ءادلأ ىّت> هيءاح و هقثوأو هلدانمهذع :رةعواحربم

 هدالوأ ب ضلا لك أل _ئمءانعمبضلا لك أهلوةىرجصشلان لاق انارشل برم لو اماعطهل مطدلو
 هْعصو ىف ةغلامم هدلو يضلا لك "اك مه هلظو هين. ىلءهيّدعت ل هك ليلقلاالا اهدالو ألك أ:بايضلا نال
 دشنأو مهلطلاو مهلع ىيلاب

 ( مجودعبم هال أ دقو

 هلبقو ماوعلا نربي ز نب ب عصم ريت اقرا سيق للا دعوه
 منسقم قيلئاجلا ريدي لشق « ةهلذو انزح نيرسمملا ثروأدقل
 جو دعبم ءال<ادقو © هسقئب نيقراملالاتق ىو

 فانو ةيتحتو ةر و سكم مالو ة>وةغمةثلثمو مهب ق.لئااربدو ةفوكلاوةرصبلا نيرصملابدارأ
 هامه لو الذ_تءاشحأو نيعيسو ىدحا هنس بعصم هبل قارعلابة لج درهم طا ثىلءعضوم
 د هيحاصت مهي ىذلا ب> اصلا مهاو ىبنحالا لج رلانيعلا نإ دعبملاو

 ((روطت فو دأ اوكءاسا ءو> نم

 ىلءوب أف دشن أ ةءانصلاّس ىف ىنج نا لاقو
 رودانبامحأ ىلاقارغلاءوب ٠ انة:!:ىف انأ ممسعي هللا
 روطتًافوندأ اوكاساّموح نم © ىرمص ىوه لا ىنئياميح ناو

 دشنأو ىهناواواهنعتأثنفءاظلاة مك عش اةرظنأفديرب

 رب رجةدمصق نء2ءاماادهاوش ىف هح مدن مهر

 4ياودهاوش»

 (بنرزلا هيلع رذاغاك 75 بنشالا كوفوت:أى أب او دثزأ

 بشالاو ادتبم كوفو هءاعمة قهري أن واد تممتنأو ناسحتس اس ممتلاو ىأبكيدفأىأ
 نمةهم انرذو خلان اكهريخوةبوذعودربلاةبو نانسالا ىف ةّدحوهو ند :ينشلا نم هتْفص

 دشنأو ةحئاراببطتد:بنرزلاو هوو ب حلات ررذ

 دشنأو ةروسكاهددشلاّنادهاو ثق هحرس مدت

 رمذ شدع شد رقتفي نمو بم ب شنهل نكي نمنأ اكبو
 ةئسلا لهأ همضو ثي دح ىف هئجلانمهدوهكملا ةرشعلادح أى ادعلاديز ند.عسات اس أ نموه

 رث-_هوروزلو: مولاىلا »© دعىل_ء ناةطنت ىاسرعْالت

 ركتبفامتثٍجدقالءاقىل « اماتأرنأق ال طلاىلاناأس
 ىئ :رهظ م راغملا نمى 2 وىدك ع لاملا ركحب نأ ىلسعلف

 رشع مداو نم فيصانمو « ءاماو نفد سعءأ ىرتو
 رهدل ءلاصععضنالوعت « لو رهم_ءنف لايذالارتو
 سس لك رذ# لاملا انأ + نكاو ىلا مدت و

: 



 غ'|'|'1506077772710-55“

 افلد

 رمحو بكى ىلع ىنم مه مت « مهنم ل عججلاو رهدلا فورمد نأ
 رسّقلا ىلع نياتالنانةنا او * ىع ءازءفاكىأا ب طعتملأ

 ىرستالرعظلاتناب ه.اةلولو 5 اطقلا هب نكمهاياو فاو

 ىلهاح رعاش رجلا ثرحلان هل ءوىلا كلذ هم_سأىدم ٠ الا مسالا ىبالفاتخلاو فاتؤملا فتي أر

 ( ةردسخ رارخلا بوك لل 9 دشن
 دن و مالالادهاوش فهحرش مدقتو سدا سها ةقلعم نمو

 (6 قرتحلا ىواغ قامعالا تاتو

 دشنأو نونتلادها اوشىفهحرسشمدقت

 رستم هلساملاوآ)
 دشنأو ذادهاو ثىفهحرشمدقت

 هليقو ىدع+لاهغباتلوه

 برحأ راقلا هيو طموظو ىرب 5 ا"اككاوملاهنءتة>نىومو

 بطقتم اهقهووار فقمت « هنو د ىعو ىذَعلا تال .امهصو

 تيبلا ايا
 بعلم رمذاخحأل اهفو "ىلا « تيصدقتكش وا رلالثمءاضمدو
 بكد أ رالا ةرنع ىتاعلتو © ىبيبيسشف وسعاى اان

 بهز نبًاهبس عم بش ف درب ني« اطقل اب راد ءارو ص قوشو

 برب رهبر < اهعارب ةاهم « اهنئاك ءاجنلاءاح و-مبتعطق
 لؤسأ ىف ل_مصحاذاىذقلا نادي رب هن هود ىو مئافصل هررستالأ ىذ#قلا ىنذتالهلوذ ىرمش ع اللا لاو

 ىذملا ند وفارلا نيدام ى هوىذقلا. سسفارالاتر 3 اراناو سيفو يذلا حول 3و

 ناهدلانبالاقو هلا تدر قىأ هحابصوءدب ءاناىلا ءانا ٠ نمرا دنىوعصتو اهءاروامىرب هناديرب

 دقو را +كتدملااز اخ لعد نم مير نشطت وت ير اهتالاو سد دل هد شورعلا

 (مولأ مواكف ىلهأ ع _رضفلا ءارتشا ىف قوموا. :(

 ها ارءدلك لذء:مهاكفةىوربو مولان ملم ::ل-ءفأ مولأ هلووو هلث أف م ىلع نق أل ىنيعلا لاق

 ةرغلا فناهدلا ن الاد و لذءدمهلكذىوق ظفاد .هدرو ارسلان ةسح الارسال تا

 كشاف لدعم )الا هيرب ىرمصملاو مولأم !اعا ارفلاهبورب

 لد ,ولا ”رلكلا هر ارت 0 ىتحيضاالك أكذب تك

 هعابدإ :رطدق ةم هلع لة ناك لاق ة دليم ىل أن نءماحو أانثدح دي ردنباانربخ أ اغالا ف جرغلاو لاك

 ةيقاكأو لام اريثكن اكو ىل- دم هل لاق 00 71 هدحو قبودال لا ىفهنءاوقر هدف

 دعا تدر طا املا لع رقد د> 1كاذحسو 5١ جر :موهةيشاعلمةعتومدمطح

 هوح زف هذس تريكو ذ كمون حر مدووهد> ١ 1 را و رضفةمشاملا

 يي هسيصلا 2037 واصلي و

 00 5 كتمان تحتم نيادوهما ًاواغىلوالا ناكض واو

 دهاوش ب” ع
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 ماوعشمل هل.وأتو ىفاعملا ناهض أ د_:ءادج د رظتدءاذه لماكلا ىف درب الاق قدزر غللوه
 دشنأو تاسزي>امىلتةلا ترثكدقوالإمهةويساو د: مل ىأ ىل ةلارثكت لو اودمغ

 ىنيعرتقتو ةءاءسبأو ٠ ((فوفشلا سل نم ىلابجأ
 دشنأو ولدهاو د ىف هحرمشمدغقت

 مظع تلعفاذا كءاعراع « هلثمقأتو قاخ نعهنثال

 ماللا ف ىفاهماقباهضوه ىلا هدي_هقلاتمدةتدةوىلؤدلادوسالا نالت دملااذ_هّتارو يثملا

 هقرسر أر طاوهلا دراوب نم نوك,نأاماق هيلا مهضعب هأز مف ىلا دتلادبعن لكوتأل هدي هيف عقو دقو
 املأ ةروك ذملاة دم هةلاوةيواعم نبدي ْرب ده ىف ناك هنعوخأش م هناف هنم

 مدن هدهعةكم ىلبف ٠ موسرزاهلا ىذب اناث
 مودم فنعم هيةسلانا ه اناا وةهامسلا ل مسعستنال اهنمو

 موؤدميركلانا ةفيلحو «ادحاواهجو تيفاصنامقأو
 تيبلا :قلخ نءهنتال

 ميز كاذلاق تانصحلاو © هسفنربسب ءرملا تيراذاو
 مدقنامزلاف كماماىفا «دصةاهتاةرقنلاىرمعمو
 6ع ركوغوءرملالام لبو © هعرممتملا سكس:لارثكمدق

 موشن نامهالاع ه اهم رأ ملاذا ةنكمأ كب 9

 موصومهنانونامو الهح «العلا ىوثب نم مدي ىفدلا ىتات [بنمو

 مولعمهفاءنوه4ءدف «ىبنلااذنبأب ل ظقفانملالهف

 وهىل.و لؤدلادوسالاىبالبسنةاريثكانالثخا تدبلا اذهىففاخا حاضدالا تاببأح راش لاقو
 هناحاو رنباىلا هدن_سن ركاسعن اع راتفتدأرو ىلا عفاسم نب ثم نب لكوتملا نهج فال
 هبو ىريريلا قيانسل ىتاحلا همسست و لط> )الل قو ناسمل هنا ىرمثخم 'رانمدهاو 2 ىفو حام طال

 لكوتللو دوسالا ىنالهنوكىد_:ءعيصصلاو روك ذملاحراشلا لاق فلمتملاو فاتومملا ف ىدم الا مز
 هلوقو هنعى-منامنامتاس ن2 ىف تيب فرشأت بلا اذهىىتاحلا لاق امهنم لك ةدمهةىف هنن أر دقو
 قاعتمامااذا ىف لماعل اوتعت دعب تع مظع و راعهفمك.ءاعو راعئللذىأرد_ةمادتص هرموُ .راع

 دشنأو مظعوأراجلا

 ([ هتببحامهرمتال اولهنلاو 9
 هلل. وو *قرسشمودم.دع نم ىف دن اكوههماتو

 قفرأ ءرللاب قفرلانا ملسعأو «ه هرتلح أن منا و ضانأ بحأ

 هنم ضامناكو دربملا هاو روءاوقالا ىلع هري-غو ىرهوجلاهد_ذأاذكس اصلا نب نيدلا ءاميزيمشلا لاو

 مضبقرعشمو نال-حرقرمشمو ضايع لاو شفخالا ن_.سملاو أ هاو ر لكوءاوتارهغب قرمشمو فدأ
 دشنآو هريغالو سفأر ظفا ىارعالان اهدشن أى واضلا لاقو ىعافلا سما را اراارعسكو ممل

 ( ىرسكهتهافسنمىونب واظافح « همظءرب الى سأن ملايامو
 اذهناه-صغع فأن كا أوى نعو ريخ ارججالا اها نا ىفةثلا صح نب نا “معز هلامأ ىف بلعت لاه

 هدعبو ىئقثلاهبثذلانالرعشلا

 ىر# مهفرعتيداعواو ىلحب ٠ مهنملهجلاوتنذلااذىلعدوعأ
 رمغلاعرمضلاالو ىناولابانأ اف ٠ اد_غم_ماراظتناو الط وةانا

 ناطا



 د
 م

 دصتود#لغمناذ-ةذ وه اهاسثم هن هز رال هز رانا

 ذصرملاب امهلع ماجلاذخأ © امهمرئاتملات دة ناكلم
  فدزرغفلالا ف ّىنتدزوللاقف

 ىيكسب نيدللا هدقف لثمو « اعزحمسو نبا ىلع كامليفا

 نيِمبنلا دعت: نمفئالخلاالإ ه ا عّدسم جالو تمد ام
 تيسسسسسشس

 ( انوبعلاو بجاوملان مج زو ) ديقنأو
 قدص 'ىح نم هوس هزشو هردصو ىارللةدمصق نماذه

 امو نزريتا.ناغلااماذا هردص ل قو

 انردكص نذهءمولاه أرس © لسع تاذيّن ذا هج نأ هدعبو

 ان زملا نكجب :ًاواريسانل س انبتنأ ىسح انآ تنأ ةدمصقلا

 ناهجوىازب نعجزو نو يظنزربو ىلا نءاحلامتينغىتلاةأرسملا ى خود :نمجبتاياغلا
 لسفتاو حذ أل جرلاو لوطوتءدجا ل !قةقد مج زلاو هتاوطو هتقوداه جاع ًارملات عجز لاقي

 ارممو حاسلاوةماعلانيبةبرقعنا ل يقو عضوم مسامالو هل مهملانيسلا نوكسو ةههل ا نيغلارمسك
 1 ا ا هطسو ى لك ةارسوهطسومو.لا

 (/انيموايذك اهفوقىلأو )' دشنأو
 افقأو 55 د زن ىدعلوه ىستا مالس نيد تلا

 انىتاصم ص ب راو أ ىلع 9 احوبمتعجد هوا هأحا هذ

 انئممو اذ اوف ىلأو © هيششاأرإ م دال تم ل كاش م

 ٌّ ىببناى والا ى م ةناورلاو دانس هلا نمارارفاثموايذك هتباور يضل لابو دانسالاهة.ةاتىفولاق

 2 مالسلاهلادجر وكياعإل دقنأو

 قرعتاذنم ةلمارالا هردصو صو-> )المو هبسنولاك هد ؟اةملع أ الىموملطبلا لاق

 هدعبو ىرصهدتلا لاق

 ماركلا ههركي كاذنمانه ه ىفو ريحخأف كنءسانلاتلأس
 5 1 هطلاخيلوهاذا ه ساس اك لو

 هلوتهلدبىوربو ىرضدتلا لاه
 مالسلا ءاشلطظلادو رت 0 مالسلاهللا حر وكماع

 ةحرملاب و *"الاابنءىنك اك ةأرملا نعةبانك انهردلا او زاغابعضوم قر عتاذو مال_سلاالمىأ

 تديلا عالامه>رس نا الإ لبا ىأ هلوقىفةرمصشلاى مهو

 (( راجو هيلع مورجيسانلا و9 دشنأو

 دشنأو تاكلادهاوش اوس هحرستمدقت
 ساس

 (( ىلولغلاذا ىشأاكلاتاقذ « يلاورملاو مرتخا: تأ النور
 ديك و ريثك «٠ ةدمصق نع ةمزالادها اوشىف همة

 (دسغب ور وحال أه_تذق ل ىذفاذا امون "أملا محلا ىلع

 تلسنيحاهي ىل:ةاارثكي لو ٠ مهفويساو ءشنل لامر ىدبأب
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 ديك اناا ىلع مساق مأنب اهدهشتساتدملاو ةنيفللادمك أ ل 1 ا روم مهدت :آاواهدحان روك لع ال لوصخل

 ادا 5 قى ةرعامجب لصقلا عمل :راركسد ىطفللا

 ( مئادبذي ذل شدع وخل هالأ ])

 هليقو اريحا وهمي قدزر ةلوه
 معاطملا من .مسءاكتدغ و ةماكل تداك نم بلكك ناق

 مسعاش نانالا مط قذب ملاذا 0 لسشلا ءلّنداذأ"# ىبلك سلو

 ماديد.ذل شعوخأ لهالأ © تد رتارابلصقولف اذا لوب

 فق لو ىترعلا لاق ناثالا ثامتاب همم و7 هاتعموت م كو ضرالا,ت تضل فا ءلانتد ,رقأو عغترا لولقا

 ناسا اب لوقت ةزانجلا ناوشورعاشلا دار سل هم ك1 نس> ى + مىلا<ذرمدذ لا الا نعم يضعن

 قو هشيعف مودشب ذل ش دعب حاص ل هال تنكس ىأتدروأ ا هن :الادلاوتدملا اهلععفترا اذالاحلا

 ناهدروأ كلذ ىلعو ىنذلاب اههشللهه.ءلعتلخدىذلا ادب ار خاب ةذأن زىلءدهاشث سلا
 ادهشتسم عضوتلا فكلامنباهدروأ كاذكو ماديذ.ذللا شيعلا اذتءاالأ ظمانىورو ثللام

 دشنأو تدلريخىفءاملا ةدابز ىلعهب

 (لوعمنمسراد مسردنع م هو# . هقا ارسح#«4ه ه ةريعقاغش ناو (

 دشنأو ةروهشملا ارتح ننشدقلا رضا هقاعم صوشه

 ( مالاىذ عافلا تسدانو أ رلهأ انتةسش عوبرب سراوفلئاسإل

 دشنأو لوفىوربو ليل ادب :ةد.صق نموه

 عءاودادب أ مهباللالو

 جواولا فرح
 (ببامعن ءهنا سي العصأف ) دنأو

 ايووصتمأىوهلاواءىفدعصأ همامتو هلثات مدل ىنيعلالاقتدبلاو
 7 امجنالاتلا بك ًاتءايلاب نعد بك أ ا: ىلع هيدهشتساثدملاو لزنمأى أب صتمأ قب ٍجتراىأدعص

 دشدنأو هنعتل ير ل بلا فيس ارسم زمرلاعتج

 (لاب وبول سم نيعد نر ىلع

 ىلامالامدل_قهديدسج ى رعأ 03 لالطىذ فد ؟لاطئمأ هل اوأو ةدامم نالوه

 لاب وبول سم نعد نولسع ه ن , رح لح ر اكدامو تدك

 هد-عت زم 1 ل روىذلاب ولما ىلأى أ ةيرسسلا ىلعأنداو لالطوذى رسالات[

 عزتنمىأ عم زل ->راكرام وىوربو تحمد د رن ملد.لاب ,وتول سمو ةهران آتءهذىذلاىلا لاو

 تنبدنهن.دتهلا قاطفاتملفهمنرعنأ همام قىأ ار جالا ناكل ماكلا ىف دربملا لاق بول لاك لاب و

 0 ودا ف نيل ن م همدن اىينهءاجنا ثنلد : ملف 4 را نيءامس !تءتيدنهو باهملا

 >او موب ىفدحتو دمت ن دوءجار هيلاان او هللانا لاقمث ىايورل» وات هللاواذهلاهتف

 كان نمهللا ءاحر ىس>و 2١ لمع م لك نم هللا ءاّد ىبسح

 كلان هاعف سنلا ءام_ث ناو 8 امضارىنعشرءلابرناكاذا

 قدزرشلالاسةؤهيىءاس دلوش نمنلاو

 ماللادهاوش دحر مدت

 ها

 نا



 مو

 نم لل م ”,مءاشناةع وألاق مصاعانأ ى كي ىموالاى رامنالا هه 6# نب سدو نبت دان نب مصاعنب د

 لئاقلاوهوىدم الالاق ةنيدملا هن مةيومالا هلودلاءارعش

 ناكم لكى الس ءكلاك ٠ ىنتدجولاجرلا ىنخاذا ىفا
 نم ةسداسلا ة قبطلا ف عنا هركسح ذنيعلا خؤم ىف قبض صوحلاو نينيعلا صوحأ ناكو
 صوحالا نأ ىنارءعالا نبا نءرك اسغنبا «حيرخأو» ربدلا ىج ىاصعلا هد مصاعو نييمالسالا
 ةاقولا هنرمضحو اهبضرذ قش مدا مدق هبت اضد أ ىهوا ب باجت الا دي دشن اكو ةرمثب ىم-: ةيراج هلناك

 هةئارطذل:كتديدجلكو « ةذلرشناب توماددجلام صوحالالاةف تكمت
 ىلاتنفدف تتاذ ةقهشت ةهشناىلا هيدنتو هلع ىكمت لزتملو رم: اعتب شل همول نم تام من
 لاقه أن عىنزملاماصءىفأ نعةونلا لئالدىف ىتوبلاهبرخأامةءاكسملا هذهرمطتو (تلف) هبنج
 مالسالاامو لاق سأ لانا ةذ نتاعظ قو انكر دافد ف لقي رسس ملسو ه ىلع هتلا ىل_صةئلا لوسر اذمعن
 ىرظ:م نأ ل هلاق كلت نانلنن وعناص مسن أم ىل_هقنم نا متيأرفألاق هفرعدالوها اف هانرع_تاف
 مساىرخالات ااقف شيعلادافن لبق شبح ىلحا لاقت نئاعظلا كرداف مزاناف ناعظلا كردأىت-
 لام ىرتتاينامثو ارتواعستو ارمثع

 قئادولاوىرسلاحالدافاكت ه قشاعلونينا اقسك_.ملأ
 قرا لاب بحلابريسالاًانبو « ىونلاطصّش؛ نال بقل صو ىثنا

 ىتحتلازا ف هيلعتءاخاهج دوه نم ةأرملا تد مناف هقنعانب رضف هانمدقف كاش لاقفانملا عجرمت
 وأة قهشت ةهشفهماعتءقوف ةأرملاتءافهنفو هلثم سامءن.انعاضنأ ىقوملا «حجرخأو تنام
 ه..طع هللا لص لاةف ربها هوربخ أ لو ه.لعهتلا ل_سهتلا لور ىلءاومدهالف تنام من يتعهد
 قوبلاو قص-انبااهجرخ أ ءادردلا فأ ثيدح ن مثلا قد رطةصقللو محرلجر كفناكامأ لسو

 رءاشمهو ىدم الاءركذدوعمنب ةصيخمنبةيلعثْنإصوحالا للا ةيثلانرعاشمه جةديافط
 دشنأ اضرآىدم"الاهرك ذ ىمقلا سدقنبو رم نبدي زهمءاوهمم ءاذج صوخخالا 4لاقب

 4 ىسيل ماركا م وقلابهذذا ال 0 ْ

 (( ارسم ىوفىلاىلسمأ )
 وحنلا نيءايار ءلمصل طفلا اذ_هىلءتببلااذهءارغلاركسذدمتو لاق ىراحلا مزخمنيديزيلوه
 حانجلاب كضمنومهءصامأ « ادرسفتيةيوىلبال_هتباتو باوصلاو

 حاقللاءه لا ىنبىنطسدأ ه تس اظلك ىظووىردأف

 حابرلا ل تةنمنوك أتدإو ه ل_هذير_#ونب .ىنلتةمف
 ؛حاقلو لاقي فاعلا ف رو ماللا معن حاقالاو مهلتاد أ ىأ نيل م-همنيءو داصن مهةضامأ هلوق
 نمنط:ءارو م1 نوكسوةجعملا ءاوللا حش رهخونبو ايسةيا »اجلا فمهصدلوأ كولإ نوني ديالنيذلل
 ادتبمنم لجو أةلصامانان لك ىنظوةلوفو مهرتلاهةللج مسا ليحارم: هلدأ ىءارمثو .ةدنك
 ددنأو ىظاديكأت نظ لكو عم ىنعع واولاوأ ةضرتعمريخو

 منت الهم لهىرعشتسلا)
 ماج كاذنودناويمأ 2 همامتو فورعمنتيمك-الوش
 تيبلاىفمأو كلم اىدزلاو توملاةلمهاارسك:ماجلاو ىدرلا لاذ نودنم ناوي وأ هلدب وريد
 ريدقتلا ل هبسىلء:ئاكن ب ييعالا ىأ ينم ةلصتم نوكت نازوجي و هزم لاري_ةب ةقويسما منال ةعطقنم



 | ةلقامشلا نموشو ةدحومو ءارلاوفاقلامض»برقءجبارقالاو رعفاذاةول الاقي نوطبلا
 قاكلاهداي َْز ىلع هياصلا دبه .شةسا دقو لوطلا ملا محفن ىقملاو مدهمري قحاولو نطبلاقاسمعىلا

 دشنأو مدقتلاءاهلاو ىازلا خي ىهزلاو برمض» ب رمض باد نم طقس: ىو متو ىقتملااهفهرب دقت ناف ||
 هاربغع .رزد> ردولتا تلخ دموي و

 1 57 ىلح ص كنا الد ولا كالت لاذ هماعتو سلا صا ةةلعم نموه

 لزئاف سدةلا نى هاا: ىريمب ترقع# اعمانب طممغلا لامدقو لوقت

 ىلاعملا كان> نم ىنبدعمتالو نول همامذ راو ىريساتلقف

 1 لوم 0 ىذنء اهتيذأف »© عضصو تةرطدق ىلح كل

 موق ل_ئموهااهيلعءاعدتاسعتلات اليولاو تدبوأرت_سوأحدوهوأ ةبق نمرت_هاملكردشلا
 ءاسنلا ب كا ىه نم كضطسنلاو ى ريع ترمعاذا هل ار ىريصمىأ ل > صو هرعش أ امهللا هلئاق

 ىلاثلا بمثل ا وهوى :رخآدعب هيه لواتتب ىذلا للعملا و لساروش ىلا لابو اهتمءالموا مدح نم
 ىازوهنك اسهتةونونلا خثو هل مهمل انيعلامضد وهو ةرورمؤلل هون ث مح ةزينع هلوق فدهاشلاو

 ((ابلع نرطمايدتلا مالس ل : دشنأو ةأ يا مسا
 4 1 هدمص9# نم ص هوز الوه

 ماجن: :ىفقارشال اعم ف موب ليده ىداث نال

 ماظنلا هلحأو اهسن ىعو 4 كلس رد كعمدن اك تالظ

 ماظعلاو لصافةملاهفتوع 03 هيلعت م لغةمادم عدرم#

 مامسغلا هب ىل-ءادلن ىتد » صح مأ كدالب نمىفاو

 مالساارطما,ك ماع سدل أو < اهلع رطمأب هللا مال س

 مارح ار-طم اه>اك-:ناف 00 دع لح حاكسنلا نكي ناف

 ماسلا كقرممىل-_هدالاو و ءكئككا 11 تسلق اهّداطق

 اوماصو اود ناو مهجولذ © ارسكسنا هلالار غال

 ماجن _ذىفقارممالا عم 9 ملف مو اليد هىدانن' ال

 ماظنلاهل-اواقسنىهو ٠ ثالردكعمدن اكتالظ
 سدافاولاتحراجهداصذ مالسلا هءاعح ون د-عءىلعناك رف هنا لاقي ماجا نمرك ذلا ءاملا عب ليدش

 نيبعضوم ماللانوكسوءاسقلا عم لو ماج لعافلاو لوهقموهو هلع كمت ىهوالإ ةمامج نم

 ماو هلذد هلسأو مظغمى قدساو فعضلا نم طعس ىو نغلا نيد بنتو ةنرمضلاو ةرمصملا

 م-درصلاو عطقت لا ىلا_ءلار..كجلاب مام رلاو ني-:22:قاحلاو ص و>الاةحوز تخص قح

 ىورب رطمايةلودو ةرودسانلا خاأ نمناكو صوحالا ف ل_برطمو رجتاهمادملاو عورصملا

 وهو رد_ىملا لاق هنا ىلع عفرلاو هرحو هم_صنو رطم عفر رطماه-ا كحن ناو هلوقو بصنلاو عقرلاب

 هنا ىلعرحلاو لعافلا لا فاضموهو هلو ه_ةمهنا ىلع بصنل اولوم_هملا ىلا فض ردصملاو اهحاكن

 ادهاش عضو تلا ىف فنصملاهدرو أ دوو لوءفملاو أ ل ءاغلاريع2!نيغراضتملا نيب لصفلا عوو وهيلافاضم

 قرغمو كاذلادهاةفةصلاهدر وأد قواوءاطتل ناو ىأ طرمشاا ل عف فذح هيؤىلءدالاو هلوق كالذا
 -ٍ ا سل ل را تل نر أ سل 0 ل عشا( داخل اس ع دا نب واسم هللاديعهمساصوحالا #ةدئافإ عطاقلا فيسلاءاملا مضيماسحلاو همدقم فرعشلاقرغتبام سأرلا



0 

004 
 ذآ آكل

ىف ىشوا- ه4 ةياعىفت اق بملك ىنبن م ةأس ا ىلءالزان ةرمص لاذ كم هوب رب رح ناكوامضغم 0 رح فرم هنا
 

 هلت ىتح هل ضر عدو هنأت ننظ ىت-تدملا ىفددرتر مان الهال تامف دأرملا تلا ةفاهراد ىلغس
 اناصأدقل تبصأنافوقو « اناتعلاو لذاعموسللا ىلذأ
 اناضغمهاكس الات بسح هو و: "يلع ذغاذا

 هاورضءبلاقفاهريغدرب رجعو ىجارلا بجي مفاوبتك ا ىأاود_ق ست ىنبايلاقفدي ملا ىف بصأمن

 لوالا تملا دعد و ١ اريرح ىنعيتمللا همَعْضُق رمذم لذ يع ارلاناكم هال تو سدو

 انايالااورظتنام لاطامحو ٠ د_عدهعركذتال كلدحأ
 لوقماباصأد ماو هلذاعم- سه ىدانملذاعو لذعلا خفلايءوللاو َهِلَمْلا نمو لالة الا نم سهأ ىلوأ

 دجأ كلام هانعمو رعو أ لاقو ىمكالا هلاوءاملا عزت ىلعهمسصتفازهكنمدح ىأ كلدحأو لوقلا

 واولا.لافاذاو مجلارمك,و هذ كلدجأ كوة نمرعشلا نم كلت ام لع لا ردصملا ىلءهيصنو كنم

 رمسك,بانالاو افاضمالاهبماك_:ءالو ىنمعدلد_> .وأو كد_حأى :رهوجلا لاو اهضد وهف كلد_حو

 دشنأو ماللابفزتعملا مسالاو لعفلا ىف نرتلا نب ون:لوخدادهاشتملاو عوجراةزمهلا

 (( ندقن'اكوانلاح ربلزتا لإ

 دشنأو دقدهاوشىفهحرشمدقت

 (( قرت ىواخ قامعالا ماتو )
 هدعنو هنو رةزوجرألوأوه

 فرخغا ث ء>-نم م رلادؤو لكب 00 ىففتاعالا مالل_ءالا هيّئسم

 قهولا ةالغم لك هتطشنت

 قهزلافىو-متّنءيد.ًاداكت ٠ قةلاكابفبارقالاق حاول اهنمو
 قخ.نم ءاقروأ اما. ثْنبسحب

 ةيقوفلاةانثلاو فلاب تاقلاو كلذلاد_هاشواولا فرح ىف فنسصملاهداعأدفو برواو تاقوفواولا

 ناافو 6ع اهدوسأ لاق تيكسلا نالاق ماقدابب روىأفوذ_4 ةفصوشهو رابغلاماّدقلاو ربسغملا

 ىواهناو ركبلا قمن مراعتسمزوانملا فارطأ نمدعباماهحفو نمعلا مطب قع عجب هله هملاقامعالاو

 مالعالاو هقرتذيراملا نالزملل ءارلاوةائثملا عفو ةمهتملا ءاملتا نوكسو ميملامضب قرتخلاو ىلاهلا ة مب
 اهبءادتهالا ل_صالفاضءباهضعب هبشد همالعأ ن ادد رب هبىدت يام لكو لاما ىهو يتحتم: لع عج

 هيقعلئهناديرب ةرورمذال كلرح ا غاوءاغلا نوكسز ل_صالا فوهو بارام_ضالا قذاتاو نيكللا أ
 مي رلا ه-فترمسف عضوملا عستااذاو لل دمتاذ_هوموقلادذو لئمالو أحيي رادفوو برطضنوبارسسلا
 رتفوا امج ىنعملانالحورتاذ نكت ناوحيرللع لاكلاراعت_سا نوعس نا لاك تدتافاضاذاو
 ىأف ذحاذه ىلءه.ف ودفو عفرو املا خف وما قلريمكلاكدفو سصن وءايلا مضبادفو لكي ىورب و لاق
 عطقنمىل_هتالعيرلاتتأ ههج ىأن م ىأ قرذما ثمح نم هلوقو مقلة فص لكي هل جنالهيف
 بءاقتةعرسوريسلا فد صلا نس هتلوان:ىأ برباوج هتطشنت هلوؤو تاقامىلا هزافملا هذه
 ىتشناولأع.لوتلاوريسلا ىفةارابملا قهولاو ريسلا فوطملا دعبت ىتلاةالغملاو متاقريع ف ءاحلاو اهيدي
 نااكهن"ككلوةبتدرأناةيؤ رتاقةدءوأ لا هرددوناسنالا قنعفحجرخب ضاسبقولاو
 اذهفئصملادروأدقو كلذن'اكّتد رألاقفام ناك ىلّقف قاءلاودا للا ن'اكوأا هن اكل ف 5 وطغتا|

 ةعقرعاترلاو ةما ثمجبد_سجلا فنوكت ىتلاماشلاو نماثلا باكلارخ [ىفةياكحلا هذهعمتببلاا
 | ياك بار) * ىخ اواو نص حجج صن لاحت ىو هس عج نونا جرو مديح واو صاوضىأ بارقالا حاولو ص معلا صد راخدىهوة ينبع نونلا فو ةدسحوملارسكيقنملاو



 انتل

 اديك ذللا نم *مق تالق » 0 1
 ادمطصافادئاصىف ربدالاك

 نم ا هكس (انيلعةنمكس نازنأف )' ل
 ةقنأو حو رنهتلاديعزسر نعكاذادهاوش ىفهحرم 2 مدقت

 ((ايرحأورقف لوطبهب حاف

 نيعضومىفتيبلا اًذهدا منا ىف سانلا فادخا فنصملا لاق هع ءرص ىضغدعت نم لد سمو هراص

 ىقلات مبلل بلعواي رح أ ىفو ةدحومل !ءابلاب ىضغىل_.ةفةيدحملا ةانئثمابايرحأىفو ىضغيىف

 دارأ لادم تدبلاد.شن أول اهلخديالو نونتالةفرعم ىهو لبالا نم ةنام مسا ىبضغةدحوملاءابلا با
 اك ل نباو 5-لا بحاص هيلو ةدحوملابا رحأو ةيددلا ةانئلاامضغل قو فقوفةفرذللا نونلا

 م هب ,رح أقرب كن ناك نا دءدإل ماو هلام ناك ناس :ابردارأهخرمتف ىاريستلا نبا لاهو هحالصاىف

 هلام 0 وق ن مبخخاب حاوهلووو ه هرقذلوطد ناو ارح مديرب هبمرك لو ةناك

 حاصملا ىفر كذب م لامن |: هنأ نمدملا ت هضونو الودك أ [دإلف اذه ىلءو فنصملالاق "لفاذاو

 ىروتناهملس ىأ هلام ب ار اا اننعأ سعب رحامأو هم_ضغدت شا ىبععالارم .تكحاابر ررح

 لدلمءللاه هرغصنرثالثلاو لد الا نم ةعطقءا ارلان نوكس و ل.ل اداصلار سكك هرمدريخ_هلهع ردو

 دشن قئالوريدجى أ اذكل ءةينأىرحنالفلاقبو

 اهناح ةيام_صأل كد :م كالول « اه-5تجرول كدعس ّن ماد

 لام اع . ودل باطحخرسكللاب هدو نا اناا ركنا اوثىفىئرعلالاق
 ا ولبأو و 0 نم غاجلاو قشعلاو ةمحلاةبابصلاو ددشتلاب هديعاذام ملا

 ّى لا نا لاتواذوذش * ىذالاقدمكو لانو لوحخدلادهاش فنصملاهدروأ تلا و ةيئاعد ىف راع.

 هطورشعاةجال نك نون فذح ىلع لاثو زجل اريعالءالبا ىلءنادهاش همذو سصهالا 0

 «(راجلا,نوفورل ١) دشنأو
 دشنأو مأده اوشقهح رس مد

 ((اهريكش نتي تامدقع نحو

 تدملاد هم سدس ارامل نر رامريكش )ا شدعد نبالاق

 «نونتلادعا اوس

 نباصأد عل تدص أ ناىل 1 5و( د.عزأ

 ىبةدسحءار هشلا تاهقبط ىف مالل_سنبا لاق اديب نير مشعو ةنام ىلعدي زئرب رمل هليوط ةدم_فقنماذه

 ربوة .قافاعرعشأواهههر ك أقدزرفلالوقءفقدز رغلاو رب رح نعل سناك كارلا نا قارعلاوبأ

 هناو كحدم“ الفلا كنوعب ىو أت نكحانأ لاقوا همني لخديالناهيلاس 1و شد ا

 ةرمصملاب همعلف هءلاعىدزرعلا لمضفت فداعدوهناارب ريح غلب محد داعب ءاسات سشلو لح لاذ مو عمل

 هيلارذ_تءدىارلاو لاق ىحيسب وىثدإ لدا دريغك نا م :رفكترذعت_سالاقفهمت داعق هل هد ىلعرب رحو

 كياءلْضْمِل هللاو منءامألانب ىلارذتعت ' ةلارال هيباللا ف بعو لطخ هم تاكو لدنج هنياليقأذا

 لاق و ةعلممب درعه ةراتسفن اءاقلت نمكنودع#:و و ل ءاعه ندي ربل و

 اياهم ةلحد ضا.حدارأ 03 بدلك ىنبس اك نأرت ملأ

 فرصمناق



 مم

 ادارآاغاو فرد الل طاباذه ملعالا لاو ٌرمْلاو ريما ه فاول م هدنءرام الا ا كردأ ل ماكل

 ةباك مهلا هيف تنبت ريما هيف مدون لحرلا ةماقاث 1 ىو رامشأ 41 3 ىتيتناو عرعرت ذمهنار ءاقلا

 هراذا عل 1 الاد ريغصلا لفطلا نال ا .فورازاءاد,تدقعذم لاكءالذلو لضفلاو

 هلوط ىهتنمهنال فيلا لوطرا مالا دن لوقبدارأ ل يقدقو دتشاو هم-جاغام«ىنعمو هلواح نا

 دح>زواختو عفترارابثالا سجن كردأف ىنعمو بو غمد ةةرااه* ىتءم ىموءلطملالاقو رثك الا ىف

 ةدمن وكم هناف محرلا فةف ؟هرعت لو لجل اةدم ماع داوا ذادواوملانا اومعْر ب :_سالغلا نال ىسصلا
 م وم 0 لالا نالت ا رايشأة عب رأ ىبصلازوامتاذاف هسةنرب_ثنمرا أ هما
 ىو ىهتنايئادك ىنديهلوق لازامرب_و معن ابان ءا عال تناك عااةنارزم_هكئادا رأهلا

 رد-َةلاو او رسل نم غلب ,ذم زل ىأهتقيقح ىلعل.- هانهرازالاو ن نوعسنبالحاضد الادهاوش اوشح رش

 هذ_ثنعرازالاد عب ىنكىل- دو بضاو#و لل ماوعل 0و بئاتكصرمأر اًرالادّعع ناس اىلا

 ردقغمل ىأ كر داب ب صنر امش ثالا همسدتو حم لوالاو نوعسين لاق دجلاباةكا. نمد وتلا

 يدرب ةاةدعجل مالغاعأ ءاغاذتا ضءبم لكن صو راغصلادح ه1 ةمولعاارامشالا ة سدت

 اه لوقا فرظلا ىصخهمسه: زو< ونوعس: نبا لاق عقب أدق ىم ءاهنمال_غديردن لانو هلو 1

 ةفوصوملا فوءمسلا ىفبلغالا هنال فرسلا رابشالاةه سم ىنءد لمقو زاصالاة سخر ادتسالا

 ءافولاو ةعاصشلاو لدعلاو ةةءلاو لقعلاة سنا :ملا لالش نءةرامع ىغلعقو لالا
 ةفو رعمتناكو

 ربدَعت نم ديال فءسلا ىلءو رد الهبالوعفمالا ةسخ نوكيالزيا اوقلا نيذه ىلءو ددعلا اذهمهدنع

 ىهتنا نامي فطءوأ هنمالدبوأ هرازالاة ها سد ب صن زوخجيو راب ,تالاة_سهنىذلاعأ غلب ىأىذ

 و.*و رابشأ هنو هده ىفربقأؤ تام ىتح ىلا هما ازئافا ب. همأ ثنذ_:م لزب ل تدبلا ىنعص ناريثكم عزو
 قدمه ثتساو ةماعقلا لجل اذم ءالبا ىلءانهف:مصلا هيده دسا تدبلاو هدو دما هسا نم دهب

 نمنو.فوكلا هزاجأ | لافالخا_مفاضا ادّرح لأ 4 قاما دهعلا ف .ناذاهل ىلع هزت عيضو تلا
 دنا و باوزالاةنالا وزال” و

 00 نعم ماللادهاوش ىفهحرش م دقت

 *«#نونلا فرح

 ((ادوو.شلااو 0 0 دشنأ
 هلءوو ىلد . له نم ل>رهلاق ىركسلا لاق

 ادورباا سدلبو الجم ه ادولمأ/هبتءاجنا تدأرأ
 ادوهكلاولي أنائاتأ © ادودعم هلالام ىرالو

 اد.ط_صافادناص ىزتذللاك 5 ادرك ذللا نم سم ىفتلظف

 دولمالاو ريغ نم ةبتأتهكناةئيبلا ى 514 لائتمف همذص هذهاداو ةأرملا هذهتدإوناتد ا رأ لود
 ىنعلاد- هاو اوشىف عدو دوو ىهتن اهب زرفح ىازلاىىيزتو هدو ىأادو دعم هلالام ىربالو سامالا

 ا مج ابل جرملاو معانلاةززمهلامضيدولمالاو تنأ رآءلصأتسأرو ةيورازجرلا اذهةبسن

 0 نان ان هلوو لامر نا ل هتحرتساد|هَرِعش

 طفلان ىركح لا هدر وأدقو ىمعلا ملاك مل1- و هاج باطخ ماللا طن وهو هريغو فةسخملا

 انري_أهيلامأ فدي ردنءالاقو لعافلا ا ىفد كولا نون لود ىلع« .فدهاشالف هارتا6نوكاما

 لوقت تأ ًافاهدحتاب-الف كذمأ برعلا نملجر أ لاةةدمسعفأن ءىرونلان ءنافعوبأ

 دهاوش د مع



0 

 ىفد شن أ ةر عمن نجحرلا دنع ىنن نمل جرا ىد مهمل! لاق ظحاجلا نامملا ىف ةدشلا ىو دن عجب تادفلاو
 لاةفاذهل ثم لوةءنمبهذىدهلالاقذ هد_كثناف رخلاةنقبرابدلان اهلوأ ىتلاريهزةدم_صقأ |
 لوقدش:اماربثكب اطمنا نير مناك عن فال ل؟ الدلا فو اذهل ثمهيفلامد نمهتلاوىهذو ىرعتلا ||

 ردنلاةلءاروت 0 © شن ىوس ئمن لت :كول ريهز

 ضءنم ءزلجلا تامدالزيدراش ا ضءبلاق همم ملسو هما هنلا ىلص ىبذلا ناك كلذك لوقو 1

 وهاماوماالاوفلالابر اهل لاق عضو م برءلادالبف فرع: مهنالريهزل سل تدبلا اذهنا للا
 ُترحةنَسدارأاغا اريهزنا لك نويل ماللاوفلالا هل تالاع م ءا ةماعلا ةبصق ىشوردعأا

 ىسويلطتلالاقو ىحاصتناكورمعلامأت ملا هلوقذ_> ىلع اهطوةسديرب ,وشوماللاو فلالاداز
 نيلضغلللاق دمشرلانو رهناىو رددو ريغ ::لاهنا م<:1ةدمصقلا هذهلو ىف ىلا ةثال_ثلاتايسالا
 نر طتلالاعةهنعف هرمصنم ئدتالذ لى مدت لو 0 يهل اوةلادعواذ عدهلوق وس ريش زادبفيك دصأ]

 "يهاريه زناكذ كلذوحتو تاوافد وكر ولدا م صو واسسن دما لمق | اومدق.ن نانا ارعشلا هداع توح ا

 ٍ نمىلو أو وذ مرهحدمىلا كالوق فرم اوهداعلا هب ترحا هبت مم ىذلا اذه عدهسةل لاق كلذ

 ةيوارلاداج ناكو هلوقد..شرلا نس ساق محو مااكلا هرك ذ,ئدب نمقحأو مظنولو تلاه ملا فرص |
 ةئالثلاتامسالارك ذو را ةنقيرابدلا ن د نكلورعشلا ل وأ اذه سدني :موملاربمأالاقفارمضاح | |
 لش وىونالا ةداب زلا ذهبت عمءاملاةفرعشلا لوأ اذعدن الت تمل, لاو لضم ا ىلادمشرلات غتلاف ||

 لاق تاسسالا هذ هدف تد زانأندنم ءوماريم ان لاقذ ىنهد_صأ دا دمش رلالامتذ ه«ءونصمن وكت نأ

 لاقو دام هيلع ف عسوتلاوراةكتسالادارأ نمو لض ملا. هماعف ةصدتلاةرا اورلاو ملا دارأ نم د.شرلا '

 ىلع ىلحىبأنيريهز تن؛,تاخد لات ىنئادملان لاو أ ثدحدمش ن ثرحلا ئدح .ررغلا ىف عيكو |
 اكلات عر بانا كلان تنأ نم رق تنيتلاعفردهز تن, تألمت نائم مرهتتءاهدنعو ةشئاعأ |
 تنبتددشنأو قيام كابأ ىطعأ ىأ ناو ىنفامىنأ ى 1 كانأنا : تلاقك انغأام كلابأى أ ىطعأاموأ ا

 1 سلا نك نمتسظع أ ىذلات دج * 2 ؟ىن:ءطعأ نانا ريهز 1

 رهدلا ىلع قري كلطعأ ىذلاناف « دغوأ مويلا فهيطعتامنغيناو ْ

 2 زاءاد,تدةءذملازام دشنأو||

 ةرغص ىبأ نب بلهملانيديزب اهبحدعة دمصق نم قدزرمالوه . راشالاة نجت كردافامعف هماقو
 راصبالا سكاون بارلا عضخ مم ارد ًارلاعرلااذاو هلقو

 راثوالا ةنامدع هلك: «اهأشج نماط نأ جلاجرلااذاو
 اناثالدسع ءلردأف (|مىهذ و« هرازاو هادي تدّقعد _ملازام

 راو-غولواجت مون نعطلل ه* قتاتسئاتك نميئاتكى فد
 0 ظفىف 5 قلت قفاوخن نم قفاوخ ىندي ىوربو

 ىأه_سفنتأ حلاق ن ءقتراو نضهنىأ نأ دو دامقنالاو ءازك الا وقوع وضخ : عج عضشللا

 بئاككااو عقترااه<و "وز ارازالاو ةر دوو هتك ىأ اهأشح نماطو تءفتر احورغلل تضمن

 مهبتايارلاقفاوهلاو ةرواغااراوملاو هدم او ف شويا ولاتغلا ف نالو 1 الواحتلاو شوبجلا

 عودمملا كلد# اانا ىت> كلذ ل_هورامغه_ءفرتدم و هءاعل تاق :ملاعضوم ىنعد د رامغلا طمّدغمو هقفاخ

 هلوؤو ىرجلا خفلاراثملاو كلذل .ةارفرتعملاعضوماهنمترغحاذا ض :ءرالا طدتغا ءالذ نم لاهقد
 ىفكاغلا غاب دق ىذلا لماكللا لج رمال لاق ل-4اتاب الزيحراشلا ضعن لاق انتالاوحت كردأف
 ذمال ذافالماكلازاملوَشب هنأ خلان كل اردو العام«و لثموهو رامشالا « سدت 3 اردأل ئاضفلا

 اولاتامنا مهنااكو كرداباذه ىلع لوعقمراشالا «_سجتو هرشنو هدحم هرازان ىبعد هرازاهاد,ت دق

 سا



 مم :

 ردسلاولاضلاتالوأ ىوةضو# نمتئاخلا عقد نع ارغق 0 ٍْ

 رضا ادي سوةادبلاريخ « مرهىفلوقادءواذعد ش
 رسداللاو نسحلا غاعاناجذاه ارد ل ملا
 رجا ئاسوريعسلا بخ ه اذادابلا كرتعم مئنا
 رعذلا فرو لازنت معد © اذاتن أ عردلاو شح ,عنلو

 ردصلا بيغم نيمأ ىلا هلك اذا ىلع رامذلا اح

 رسهدلا ٍبئاون ةسيلعتبان ه اذاريغصلا ىوملا ىلع يدح
 ردقلا نعلمريسغ 1 او'ال ه1! ىفدم<نارينلا ى_هرصو

 ردغنمو هبسست بوح « نم مراكالا فام كيو
 ريخلا بءط ةقءاللافاص © ىلا ترب هيتزرب اذاو
 رك زال حار,تابئانلل ه قرتسعم دم_كاقرممتم

 سصالاعماو»نونظلاه ركوب اذا مسجلا ىل-ء ثحيد_اح 1

 ىرغ.ال مىلخي موقلا شد عبو تقتلخام ىرممت تنالف

 رحأ ف أث يل نم لاطتأ 0-0 لاهوت نيد مص*أتن'الو

 رثغ مغارمض نيد باثلادي دعه .>ند_ءاسلا ضارعررد

 وخد ىلع رحأك ذنب « اخ لاح رلاناد_-اداطصد ا
 رتسنمربهلا نود كالي © امو تاشحاغلا نود رثسلاو

 رك ذلاوتادلا فتغلسا# اموت لك اع بلع تأ ْ'
 ردبلاة إل رونالا تنك ه رشي ىوسس ْىدنمتنكول

 فرءأالوورمعو أ لاق ملا نوكسوءاحلا هكرخاو لبجلاىلعأ نونااديدّشتو ناقلا مضدةئقلا
 ةحمج حو نيلخنوقأو حوتفم كاذري:ةماعلارحو العأ كلاذوهلهىردأالو دوئرخحالا

 رطم ارطقلاو بارتلاءارهرخآو مام: روملاو ىنستحابرلا تغسنم ة#بفاس عج هل مهملاىفاوسو

 تالا 4لاقيفو رعمعضومىفرابآ ةلمهمءاونونبتئاضلاو ءاملاعذدستي ثيحعفدتملاوأأ ٠
 لاضلاو نافط2ضراب عضومءافلا نوكس و ةعماداضلاب ىوفضو تثاضلا ىم-ت راب [لكسداو

 نأءارع_ثلا ةداعترح لضفملا لاق هسفن!تاطخاذ عدهلوق ىربلاردسلا ةسةمقخمالو ةقملار
 ىذلا اذ_هعدهسفنللات مث كلذب مهري-هز ناك ف كلذوذو للبافصو وابيمشتح دل لبةاومدقي
 نوكسو ةلم_هملاءالا تمني رمضالاو ةيدايلال هأ ةادلاو مرهحد_مىلاك لوف قرمداو هبّيم#

 ةزم-هلابرجلا قاسو مهجد ص دارا هلرثدعمو ىت_ععرمصالاو سرلاو ةرمغاحلا لعأداضلا
 عرس لاو فوه هلم هلا نعل نوكحسو ةمعأالاذلا مضي ربعذلاو ةجاعللا نم حلو اهيرتسشم .

 نب ب _>و ري-لناالارمتنالىأردصلا بيغمنيمأو  ىمظعلا ماللاديد-.ثةو محلا مضب ىلجلاو
 ىشمت نارينلا ىه صو حاتحلا ىأ كي رغلا هدب ىوريفيعضلاو قفشمنيتلم عملا لادلا نوكسودءاملا
 ماركلا مراك الاو معطن هلال ردة بسال ىنعع ردقلا نعام ريغو ةد_شلاءاوالاو اهنمىت ديو هنا 3

 رياصتايثانلل ف رتءمو هسيلعد مي ريخ لك ف فرصتي د-+ا فرمصتيو مئالا هلم واا مطب بوحلاو
 عانةجالاو فل الا ىلع عيجلا لش حيدلجو هب رك ذيأ شل عغي نال فمن رك ذا حاربو -

 نم ءافلابىرغتوىرف ه.لءسانلا عمي ىذلا هالا عما اوحو هدنعا«قئثو سلىذلانوئظااو /

 طب رثغو دسالاو هو ماغرمض عجب مغارضلاو وز عجب زجاو تردقىأ تقلخو عطقلاوهوئرغلا
 هز واولا دب أنادحو هلصأو د_>او عجيتادسحاو ربغالاوهو رثغا عجب ثلثملا نوكسوةمتملا
 12227717577221 ل رس بحجج جمعا



0 

 بضقتلهل او صوماةماح أو » اعم انو اوهأوب رحب اوقيفأ

 1 لا كسلا ركحذ 4بعمذ »*# اهلافع 3_ثدعباهو ةعبت الو

 اذالوة هال ثم ةناكلا برضو تاحتاجلا تاو ورم نب :لدتدي ءشلااذهنا لاق. ىزي ريثلا لاق

 شطب امهييصد نأ م هودالل4_ءاعىل هو هتنانك ى رت نم هلزتعن 0 رعت دمذ تبلد نإ ضرعت

 لثقلا نم اهفل هال ىأ ةعمذو برهلاىأا هوثعبتو عطقتمل ىأب ضقتم هلوقو لينلا نم

 دشنأو هبعو همسغتو صالات مقعتو

 اعم ارثواعمج ىرن 5 دحاوىدنكى يم وتلك (

 ديعانريخأل اق ىرمعملا::د-ىركسلا ةثدحلاة هنود وتسردنباو نس سحلاو ان دحهيلامأ فىلاقلا لا
 دادولا ف اغلبف م ينم لج رو موز خت فين ملح رن اا شدرفف انشن لاى رمجلا مها اربانيهثلا

 هن دريد ىس رع ن ع امهنيبهشحو تاخدمت اعجابو رذقن اكن انهاذخ ىو رناك اذا ىت- امام

 دمت هللاقي يوزخلاناكوام_مدر م-ىذلاام هرك--5 بوز ذملا ظومتسا ىلا مالا نم هل )ناك الفاريغتذ

 ةعاسلا هذهك.ءاجاملاقف هلا لزنف هلزخةساف هباب 4 ملع ل 3 ىج ىت>حيرخو مط هس نم لز |زاف ىتح ى مهلاو

 مناص هدا داكى كيف هلال_صأ ف :رعاامهلاو لاةذوشامو هلص اماني: ثدح ىذلا اذه كتةحلاقف

 لاقف ىو ,رذملا عيصاف هلزخم ىلا دحاو لكداع

 انعم بارتو اممج ىرث ٠» د>اوىدم .كح ىو ننك

 اعهد> وأ ىذالا انمساناو » هارساذأر هزلا رمت

 ار ا سلا ميلا حال 0 قر-غمقسيشلااماذا ى 3

 اعطق»نأ لصولا ليحداكف © ةم ن نتابع طءاشو ىسو

 !ك مالو نا نام لو » ل ىلع ّى < ندد ملف

 اعمال نع ءص»ىلوالاتئ-اذا : 7 ديلأو
 دشنأو هرب / ون ن معهم هدمص# ن «2 مالا ده اوشىفهح رمد مدت

 از ةّدسم مه ىلذ عصف 5 اعماودامففاحر ىنذأو (ر

 ءاسنللا هدامصق ع نمكذادها اوشىفهرشمدقت

 #« ىتمدهاوشوب
 2 او هرعت ةمامعلا عضأ قم ١ : ددنأ

 ةدعاسوه (( لج ز باص“ نماقربليخأ ))

 ه«دموذ:مدهاوشإ

 (( نامز أ ذنمهران آت فععب و 3 أ

 دشنأو سدقلاٌى سها ةدمصق نه“ ىتحدهاوشىفهاح رمل مد

 ) رهدذمو مجذمنب وفأ

 اهوأو مانس نب مرها هب دع ىل لس ىبأ نبا هد صق نماذه

 رهد ذمو حذ من وقأ « رد خا ةتشرادلان هبال ١

 رطقلا اوروملافاوس ىدعن 9 !هريس_غواهبنامزلا بعل

 5 ملل م حس



 انو

 (( اددعنمنو رثالاولئاستلا كاذ تابع دقدحيا مانسريب زلاىا

منوب رسما هيو رب ونم ةدايز ىلءادهاش أس كلا هدهشنأ ل صفملا حر سش ىف سل دنالا لاق
 اددعا

 تا اا ْ

 يامهمدهاوشإلا
 (( مله تسانلا ىلع خامل اخولو 00 ةقيلخ نمئ ها دنع ن كرام يمو ) 7

 كمن ىل ىف ْن ريهزه قاعم نع 2ثءدحدهاوش ىهح لمد
 يي

 (( م3 قران نماقف أب صتامهم 6# هيواض ىهفءاملك تدنوأدق

 دشنأو هن وجنب هدعاس هدمصق نه2 مأدهاوش ىف هح رش مدت

 (لأمو بونج نماهتص-نام )إ
 دشنأو سيقلاٌُى ها ةقلعم نتا أن «كءاغلادهاو ثىفهح رش مد

 0 ب ب ب سا اااا-شب(:بببل

 امج أمذلاىهتنمالانكجرفو « هلؤوس كفن طعئامهمكناو

 هللادبعن متاحلدب ردنب ركىبأ ىلءتأرق هلام ىف ىلاهتلا لاق
 اعمانتجاحْني> ىاعحنك أ ه اهساملالانبنأ نءىديفكأ

 اعلضتأن مذلاىدخأ عوجلا نم «اشحارمطضم حشكلا مضهتدنأ

 أعرف دازلا سن اج نم ىذي ناكم * ىرب نأ قسفرى مال ىناو

 1 اج مذلاىهنمالا ْك_حرف و © هل اوس نطد تدطعأ ناك ناو

 اهضيقأىأىديفك أهلوق_فصملا ظفانةساجلا حاصهدزوأو هيفدهاشالفىلاقلاهدروأ اذك
 لئالا نع هفك ىلع لدي ع شكلا صه تيبأهلوقو دازلا ىنةءناافوخو مهلارا د |ماعطلا ىلعامسلحاذأ

 اذتجاعو هبحاصة جاك ماعطلاىلااندجا هل عئامبا دلك ىأاعمانتجاحوهلوقو هسن:ىلءلكاللاراثبا

 لاح عرقأو ف كح أ ل ماعو فرللا ىلبصن ني وريم ا دسم د _.بوهو لام ا ىلءبصناعمو ادترم

نمهلوقنمد_ك تلا ىلا وحأوهوىزيربتلا لاق مذالديك أاترورحي 39-3 ماعطلان م
 هنالى-هت

 دشنأو ىكوأ سنجلا ىفهدرةيامومومملاو سيلا لوانتم

 (هيلابرسو ”ىلعتبىدوأ © هيلاموم ةليللا امهم
 كي ءابلا دهاوش ق هحرم مْدَعَت

 ل ا ا ا لا سس

 4دولل ظفحأ ب يغلا فن كفاراهج © بحاص ك يضرب و هيضرت تكاذا
 دهعىذداسفاريغشاو لوا 4»* املةفةاشولا ثيداحأخلاو هدعبو هلاق مسررل

 ىشد ىو نم ضافو هاضقكش او عجواولا مضي ةاشولاو ةبحلاذولاو انايعىأ مجارسكي اراهجهلوق
 لا. اىلعهيههشساتدبلاو لاؤو_بلاو فطللانْث ردها اركتسا هلصأو هب عسو هيلع مئاذاةنامشو
 نأسايقلاو ةرورمضلوالاىفلوعفملارامغاوال اق بحاص فك ء_ذربوهو نيسءزانتملا نمىناثلا

 فذحيلب رمضنال

 «يدعارعو
 (اممازاوهاوبر-ناوقبنا) هم
 افوأو ةساجلاتاسأن موش

 بك-:مو عشك ءذلا تاحناج ب مذ 5 ىتنانكىرتو ف رأال :حدا

 رك ا دال ادا تلال اهربلا روس سرا اق وص 1117:1117 ا نلغأ سوشأقدشلاتيرهباونم هه مسينأ اودقف ىجىتسيلل مف
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 رح تن هلعد نمب.شلا نم © مئالدعاردوو ركاسشسا

 رودس ليل مالظلا رانج 95 هلوثدبو راهنلا مسج )ا

 تببلا ا ىو

 «نمدهاوشو
 ( عطبمانومىل ىنعتدق « هيلقاطمغ تصخأ نمبر دشنأ
 ك1 6 :رك شيلا لهاكى أن يدي وسل ةديصق نمو#

 عستااماهنمل سلا انا صوف #2 انلل ملا ةعبار تطسد

 علصو بيشمسأرلال لج « امدعب ىطاق نوري فيك
 عطدم انوسم ىلىنتدو 00 هءلقاط م غتدصخنأ نمير

 عزت ءامدج رح ارسع 5 هقا- فاصل اك فاربو

 در ىن نم كجمماذاو « ةدش هال ذا ىنمحو

 مونمو عمضر عاش ديوسولا5 من مها نماهذعتوا همذعَت برسعلا تناك لاقو ىعكالا اهلضفف
 دشنأو حالا كردأىت مالسالا فرمعوارهدة لهاا فشاءانمط هع“ نم

 ((اناياد# ىبنلا بح ه» انريغنمىلءالضفانب كف ل
 دشنأو ءايلادهاوش فهحرشمدقت

 ( روطغلحئادعبهيداو نك « انلحرابتلحذا كاياوفا ]ل :
 هدعبو كلاادبعنبدي ربا بحد: ديصق نم قدزرغللوه

 روط#ربغ فر رو ّودعلاىلع » ترمدن دةهللا فس كنمعىفو
 لبالاىأت لحو ديزيلباطخ كاباو روطمملافو_صوم ةركصنءا.ه-أ نمىنا ل هج ىرسشتزلا لاق
 هيداوا ىفءابلاو رطمئالحم .هيداو ناكل جرك كيلا ارت ططخاذاىنادارأ كد _:ءانلجر أبت ارت
 ملوةورح نءريخأ راعتالودوزتالةورجوفاق هريظنو كايا ىلادوعدام تدملا ف سلو روطم؟لصتم
 (| ىهتنا كدوجو كريد رطم ناسناكلاوهناكوش الا مسالا ىلا دوعدام اذهل م ىفردّةدو هسفن نءربخي
 (( نالعاوّرمس فوه نم منو ]ل دكنأو

 ناوص نرش: ىلاتءاكزدةو « هلعارأوأ !سهأب ه رأ فيكو هلدقو
 نال عاو رس فوه نم منو 0 هيهاذم ت قاض نم اك سه ذو

 اص«-ناكوهبخال اهأى وءاللادءعوتش أرشد وهن م لعغم'اكلصو تأمل ودم ىازبتاكزدقو
 ةرمصلابتامريم أ لوأو شو هنسن وعد رأوف دن هرعود :رج6] نيعيسسو شه نس تام وامدغاداودح

 ( هلت ل> نم صن نم هامشاب إل دشنأو
 نمه دايز ىلعادهاش اسكنلا دشن آل صفملا حرم فى لدنالا لا ةرخسنع ةديصق نع هحرش معن
 ةقودوم تيبلا ىفا نانا هولوأو ةرصءلا ل-هأ ع.مجو هيوبيس كلذ :ركجتأو صنةهاشايدارأ لاو
 ىئذناسنا هاش ىأ ص :ةىذى ف اضملا فذ> ىلع وأ ىنعم فم هركى->رل اوعي امك صو وشو ردا

 قبوناةياو رلاتضراعتف ص :ةامةامشاءنون رمصدلاهاورو ةنغلابم ضاقلا سفن هلهجوأ ضف
 دشنأو. نيبرصبلا عمل صالا

 ىلا



 تصيخترف
 منا

 هردصو مدَقْنم نسر ع اشةديازن نزح نبورمج هع“ او ةهاااا دنونلا هلال ْ

 لدبىألدبالنذ هد->واابىورب لوقملاو ىيورلا عساولا فيغرلا اوهىققرملا اقورملا لك ا)ةيراج

 دشنأو هن علا اولا ل 1 ل ل دارملاو شحلىهذن رو:لانولوقيلا
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 اذهل قو ةاعسلا نم 0 و ا صل ارالة د. صقنماذ_ه
 اليصأوةركدصمت ءامزح ه رذعم انا هللا سعأ ”ىلوأ تملا

 ال. زنئالزنمءاكزلاق حو تاوسا تر

 الءاهتلااو ءمّضدو م منوعام 5 اوعنءاما مالل_ تالا ىلع موو

 الوك ًاللاانولش ذقناو انع م انئاشأ تاعملاظمعفداف
 ال كت ماظاتدرأ اذاو *» هلاعفو هلحةفةلقاتنأ

 الوكت -: عج | اولعج مهامو#5 هدحو هند دل اب براد كوأو

 الوز# هل مر م هم ام رحم ةغيلاتا نافع ناو

 الوغو تلءول ىهاوداوأو كا لاثنأىلا
 التنترمأ اهاواعغيمل « اولدعد نأممتسهأ نيذلانا

 ضاخلاونيعمصالا نيب ل ةفام لمقو هاونلا وش قاملءدغلاو اعمشداسهأ ىأال اوغو ىفاوداون ًاوهلوق

 باغردصمةبلغو هه نءلصفهنال اهنا ل مصغلاو ةناخامتدحاو ىرصششلا نا لاك لماوحلاق ونلا
 تنأىذل م ركدلان زو ليفالالاقو منغلاراغصاضد ألافالاو ل.هغلا ل رفالاو ءايلاديد شنو نيتع
 روحو اهظاذكواو د ًاريهذ نم لادلا ىلع سباغسمن و لاق أملج اولد الادالوأ نم رهن اة

 ءانيلابىو رو لوعفللا بم بةك هياررىلءارد_ةماوذاناليفابصنواب ون ءمارد صم ةملغب هيصن
 نوكتالنازو<ونوعس نبالاق هلديىأ ل ._صغلا نمو هدو ىعاسللدارفالابذ أو لعاغال
 نامجعلا : نم ةنئاك ىأ ةيناس ىم-عةراءشعلا ع نمهدبىورو همه د نم هوعرتناىأ اوددخاب هعاعتملد هيد

 امر ةةرلخلا نا.ةءناااواتق ىارلالوقنعديمش + را لأسءركج بءالفيصعتل اباتكق و ىسهتنا
 تاقولواذهر ءادشلا ىنعالو مرح ا مدنلاو ىبعصالا اقف ىلا أ هادا ارآىياسكدلالاةفاذ- همارحا ”ىأأ ١

 لاق مارح الايدا راآافقاسكدلا لاق هم ءشأ ناك رهسلا ف لخد ره أ لاعب م ما مار 1ارهشلا ف لمد موحأ

 ديزن ”ىدعلوقن ءىريخ أمر رو هذكب وقعمب لتس ايش تأر ل نم لك

 1 معلوف ه ام هر ل ا : ىرمسك اونو

 دشنأو رهشلا ققاطتام ىمصأ يدش رلا لا ةف ىاسكملا تكف ىرم كسل ناك ما اوحا"ىأ

 (يمغلا نم ناسللا قاتههجو ىلع هبرمذ سل 0

 مت سانلا ىلع نت اهاخناو 03 ةقءلحخ نم ُىصادنء نكت را

 دسنأو ريهز ءديصق نمثم>دهاوش ىف ةهحر مدع

 (( رضي حت اكنم لانا « اند :ءاهحال ىعت 2

 افَوأ ةعيبرو أن يزمل ةدمصق نماذه

 رممعلا ف ىذمدقيذلادعن # نيذبلامأر د نءباقلاادك

 ريبملا ءابالا دهن رمصقأو * هلاونمع عواط عبصأو



 مَ

 او_ةخد_ةهللا ءامسن أ هذجب 5 هل هاج تنكناةمطاف نا اذه

 اما ه-ولىفهكاذيى رح هل ْمؤوامدق ه-فّرمُ هللا

 مركلاوقلحلاناتلخهنيزي 5 <

 مدةعمواجتم مهبرق رادو 0 7-0 0 وند مهم 2

 ماكلاهب موستختو ءدب لك ىف 00 هركذ هللار 5 00

 زلاونامسحالا هيدازخسو 0 رم ءوسلا عقدت سد

 50000 ريو نمل دقوا ميعأ اوواك قتلا نهأ دعنا

 و مرك ناو موق مهن ادنالو 9 م-ّاع دعتدأ 0

 مد:# سأءلاوىرمثلا دس أد سالاو مرا همراماذا ثومغلا مه

 اومدعناو اورثأن ا كلذ نامس« مهمك أن م

 0 رم نيدلا »ع ةتاوأ رس هللا فرعد نم

 مهتلاو تركذأ ع نان نرعت برع 6 هرئاضذ اذ_ه هم لوو س دلو

 نب ىلعء الذ غل» و هئيدللاو هكج مند ناة سعد قدز رغلا سي صأو بضغفافوطب ةدمصقلار ؟ ذو

 رثك ان دنءناكواؤسار ةانأرذعا لاقو عرفا تعىبنانودز رفا ىلا ثعمذ 4-ذع هللا دق ةرنزكعسالا

 لجو زعهتلامضغالا تاق د_ةىذلا تاقامهتلالوسرنبايلاتو قدز ر#ةلااه ّدرف كانلصولاذ-ه نم
 اهلمقف هسفدعن لا م انذ_ة:أاذاتدن له ًاناريغشللهقلاركشلاة ايست هسيلع ذم التنك امو هلوسرو
 هيدا ا ناكو سل( فوهواما هو عرفا

 اهينمى وهي سانلا بولفاجلا © قلاو تت دملاز 1

 اهبو#يعدايءالو_>هلاث معو # كمان سأر نك 00

 للا دمع | نا هللا د_هعنب ب عهده ع نع تارك نريد زل تدأ ءارمع كر هلثعمذ

 بت نا كاباف ناسالابرز وهورءاشلا نيرا ة::دما ك.نأ امسهنا هوبأهللاسةف ناو هنا

 11 ون ارب برضت هد فو هاه ىايرو الغل تدان هان ةس: :,دملاءدقالف هّصرأوه- 6

 ريمالاهجو مالسلاٌك ل لاف ال !و أهلنا كلر مال_سلا هل لاق حارأدقهنا ناظىت-هتادعهلهمأف ||[
 تيسناف كتيهكئاجب وللا جتدأ ار وكياعتاةءد داملف ةرعس كد دمى :ذك دة طصأ

 لاقذ اهعاملاة نتعب .اذهاقمىفتلفدقو تافقام

 5 ل "رع عو رأ تك م ا# قيعاهرنارز زي هك ىف

 تاعي نيسحالا م كاش * هاهم نم ىذغدو ءامح ى ضد

 ةورذ مكتابأ ىنكي ةيومالاةلوذلا ءارعش ءشنم ىزاتح كلامنب بهو ندميءنبور عما اذهنيزملاو

 ةب.شثمهفص ةدحوملارس 3و ةللموملا خفت ىيعو مفرلا وهلالوعتمبصتلاءناق رءاىوريو هالعأزعلا

 م كة ىدلا لاعرلا» نم عورالاو در كما لا ءردص من. دمب هد قيعلا نم

 مناو مالظلاةيةوفلا ةانثملاوةلمهملا جت محمي معلاو فيشكسي بادو كالا نعل ارمسك,ن ءرعلاو
 ىضو هعش عجب ة ينل 3 ةودهاارسك مهشلاو هظفلن دل اوالع بطلاوةيصسلا عملا ءايلثارم ع

 برحلا ىفةذ_كلاسأنلاو ا هرمصقلاو ةسلاب ىرشلاو 1 ةلاوةدشلاة م زالاو قلها
 ده شتما تبملاو بلا باهلاو نوجلا ءانداءاضغالاو 0 ءيتلاراثلا تمددحا نم ةلمهملاب مدشختو

 بئانلاوه راجلا سدلوءاضغالاىأ اوهىضغد وىأ ل ءافلا مامر د ملاربه2 ةماقا ىلع مضوتتلا ىفهب

 دلتا هلل اوءنماضد ا ءامح و هلل لوعفم هو مذ ىلءاعغلل ]وه ىلد

 ((اقتسفلا لو قبلا نمقذتلو)
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 هيبشثالثلا ىلع نمي ىتلا نمهن"اك هلوق مث ريسكه مشوأ دمع ىلءاري_كلازب اه ىنعملا نوكم لازعل
 ماقملا اذهناك الئاقراصف ثالثلا ىلعموقت ىتلا لمحلاب همشاا ىلع هلالدلا هجو ىل ءوهرخ [ئشد ىنملا

 طن رلا نعحي رض اهرب ىفام عم ناك ن وكرو تالذاد سف كال ذك نعت ل نااماةريسدعداربخ هن' اكوا اريَسُك

 دساف كلذواهعموهاع

 « نمدهاوش 3

 ب راوتلا لكن رحدق مولا ىلا © ةعل> موب نامزأ نمن اريبخت ) دشنأو
 دشنأو ةغبانلاةديصقن عدم. دهاوشىفهرشمّدقت

 (( ىنءاجانن نم كللذو )ل

 ناوةد.دعو اوىفامدشلاوريعو أو ىجعكالا هاورامعفى رخال ار حن سقلاْىرهال هدءصق نموه

 د_فرئلو ”ىلسحلا مانو ه دمئالا ال يل لواطت ةديصقلالوأو ىناصعلا
 دمرالارئاعلا ىذ ل ماك 0 هليل هلت تابو تاو

 دمتالاو ىل ملل صالاو هسة: باطخوهود_هاوشلا حرش ف فصملالاذ رهسلا نعةيانكت المل لواظتت
 هلمهعرئاعلاو مومهلا نمولجللا ىلاناو عموم عا ةلمهملا دو مما مضو ةثلثملا نوكسو هزملا خد

 اضن ق رتلا له<وأا مهند عمجلا ىشأن وكم! ىلو أل والاو فندملالاثو دمرلا لمقو نمعلا ىذق ةزنعو

 وهفرك ذام نعد: ىتح أرب لان الوّنظ ةلغوأ مل-ءهبر_صعةعظعةديافوريخ سغارلا لاق أينلا

 1 هتباهمنمىضغو مح ىذغن ل دن أو رنخلا قلطم نم صخأ

 دبل اولاوأ كالا ادمع نمز ىف كللاديعنب ما ثهجحاولات ه هريستو ةشئاعزب| نع قرط نمركاسءِنبأح رخأ

 سانلا ىلار ظني هماع ساجوربنم هل بصنف هلعرد قل هل -:فرجلا ىلا لمن أد ه4 تيبلايفاطف

 سال نس أ نم ناكو مهنع هللا ذر بلا ط ىل أ نب ىلءنبنب سما نب ”ىل_ءىلبق أذا ماسلا لهأ ه«عصو

 لهأنمىلل-جرلاةف هأمسد يد سانلا هل ىنةرا ىلا خا: املكف تيبلافاطفاج أمه طا واهجو
 لهأ نم سانا هيف بغرب نأ ةفا < هفرعأ ال ماش ه لاف 4.يىلا هذه سانلا هياهدق ىذلااذه نم مالا

 قدزر غلا لاك سارفانأاب وهنمسانلا لاف هذرع أى نك قدزرغلا لا ةفارمضاح قدزر ملا ناكو مالا
 مرملاو لاو هذرعد تيدلاو «هن أ طوءاعل ءأافرعت ىذلا ازه

 مالا ىدت متءادهرونبتسمأ 0 هدلاو هللال وسر ىل ءازه

 مءلارهاطلا ىقنلا قتلا اذه « مهلك هللادابعريسخنا اره

 مركلا ىهتياذه مراكمىلا « اهلئاقلاة شير هنأراذا
 مهتلاو مالسالا براهين نع 5 ترمصو ىتاازعلاةو رذنلا متت

 متي ءاجاماذا يطحلا نكر © هستحار نافرعهكسمداكي

 معتهطنرعىف عورأفكنم « قيعهحي رنارزيخ هغكف
 تب نيسحالا ماكاف « هتباهم نمىّضغدو ءايحى طغت

 الا هإتنادهتأ ل-ضفو *« هلءامنالا ل_ضفناد هذجنم
 ممعلااهقارسشا نع باضيس ملاك هترغرو نعئد_هلارون قشنب
 مشلاو مكناو هرصانعتساط «» هتعبت هللالو سر نمةقدشم

 دهاوش ها
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 بش وم ريغدجو عركبأ 3 هسند: نار ذا ادد# ت تاندق

 تيشناذولاماذ و 5 هب هأأم لعفاف ريجلا كت صَأ

 بدالاو لضفلا له اقالدخال دمعاو »* مه قالخال موق 0 ات و

 تره ادب أ هذعل سغذب بر هاق# ب ترعأو ارو تسعد ناو

 مث ىازلارمسكم» ,هرن هلص ا وا نعدعامتملا ىأ راذهالا نم هزئتملا هزخلاو مهتلا ن مدع سئس رلا نم هزن هلوق
 ولأ مهو ةباشالا. نملعتةمسشتوملاو همهلا ىهو ةيبراهدحاوتدرلاو نر رولا ةماقالهغن

 بششنلا ا ا دشرلا كتم أ ىوريريهلا كد مأ هلودو مهرارمسوس انلا
 50 ةيشنلا ع نمذوخأ م هناكم ن نم حربدال ىذلاهن' اكلم_صالا لاملالمقو هئمعلابلاةمقملاب

 ديالا ع نملعيفةنزوو هديدشبر-هلادبأو ”لئاضغلا ىف هل بيصنالىأ هلق الخ النالفو نيصَتلا

 ا دورا ىثعالتد>ولاق اوىدم ."رللفاتغلاو فاتلا فتي اد ةَرقلاو :دشلااههودالاو

 بةمهلاب هاذا لاء ىعوتوقأ هبحرلاو مثسلا نيب ءام«أراداب
 ىلأوةبامىفو رد -وامدق: و هم كم اوال ل وحلا 57

 كقظاور هدلاروعأ تافلاسد 5 ب زو م-عىذ لودىللاوو

 ا لامات كك ردةذ « هبت هام لعقأف دشرلا كد سهأ
 ررتلزت 3و در نب مهف ىننمدور طىشعالت اسالاهذهو ىرش#و اباكلا تاب حم ىفتدأرم

 قد«! ىباللماكلا حرش ف تدار رم ساده ن بس امعلىلىو هيدننب فاحت لمقو بركى دعمنا

 نم نال مغنب سةنءو رع نءمهفنب ىموهنبساداه“او دور طىدعالتدبلا 0

 هلمهملانيسلابت سناذو رجلا تىعأ هرداون فىرجكلا ىلعوب اهدشن أو هنبال هلوةءديرمشلا ىنبءاغلخ

 هدعبولاق بششناذناكم

 بغنالو فا ارساةلذري-غن ءلمما و هس هاذمع نعلاعن اضنال

 بشلناو ناللا نيب كو :> اذا 3 لرد ناهثارو ناف

 رش ءرملا ىلع باهدامو ةطّةسلا ىشو ةيغث عجة مهاب يغثلا

 (اهماغبالإتاو مالااهيليلق )ا

 ْ دسنأو الادهاوش ىفهحرشمدقت

 «(اريسكث الثلا ىلعموقياسم « هن"اكلازنافنوغملافلأ
 ةّدشل هبشهنا مهغلا ىلا قسد ىنعملا ف ناكريخ اريسك نا مهون تيبلا اذه هيلا فب جالا نبال اق
 ماودلِجأْن مريسك لاق هن“ أكف هب هش بمس: ثالث || ىلع موقياممهلوةناوريسكب :هءاوقىدحاهعئر

 ىف خد: هجو هل ب اطدنا ىج ىجنذ .فهيجورب غاريسكة يصن نوك» ١ اذه ىلع مزاد و ثالثلا ىلءهمامو

 موقيىذلا ليقنا ن مهن اكلاقدن اكف ىذلا ىنءءامو موق:امهلوةءربخ امنا لو.ةنف ىنعملابلخيالو بارعألا
 ثالثلا ىلعم وقيل للإب ثرامظنل ىلع هلءازحارك ذو مود ىفريعذلا نمالاحاريسك ثالثا ىلع
 ىلع هرامتءانارب 35 "نصت تو واذه ىلءدأر 1| ىنعملاءاعمسأف اهئاوقئىدحا ارو سكماهنوك لاح ىف

 قامنوكت نااما لال لازما ارم توقاعداذاكت: اللازيااري_تاربسكن وكينا مع مةتسدالو لالا

 اهدحا هوح .ول لطب ردص ماه اع- نافامنأن ت ترددامئذلا ىنغع وأالوأ 0011 رد_صمم وفبامت

 رتغ قمت ناكنا قاعلا هفهدئاعلات ا ةلاريخ نو كح. ناحل صال موقرا مذا ربخالب بت ناكنا

 نو كي هنابثلاثلا نءباجي و كلذكس لو رسكللايهماع كد هنانممزلبام ثلاثلاو ئبةطبتسم
 اربخ نوكملاريسك نا ثالذو ىنعملا لال دا نم همنل !ائدؤد امل دسف ىذلا ىنهعيام تناك ناو هيشمرب دسقتلا

 لازبلا



 مى

 اببسثاعجالا هيعنملاصدبعنععزنالو ةجاح كدنءميركل تلازالو ةجام مثل ىلا كلدتلا لءجال
 تلاقريمالا كب م:صاما هل ن1ةفرسصملاءاسناهاعلت هدنعنمتجرخال ف هيلءاهترلا

 انعركلاميركلامركرامنا © ىهجو مركأو ىتةذىلطاح
 ديشنأو هخي راتفرك اسعنباهجرخأ

 وخآىلزنناكو لهاهلا لاق ضربالاناناو دوالا ناناناناباا_مو ىل_بج نايا لماكلا ىف دربملا لاق
 عيضو مهاسبحأ نم ىهبنجو جذموهو كلام نبداجنبو رج نا ىنج ف سوسإلا برح م هبرح
 لاعفاهجورف عانتمالا ىلءردقن لفامدأ تري ومو هتنب تماطخ

 مدان مءاملاناكو بنج ٠ قوقارالااهدقف اهمكنأ
 مدي بطاخ فنأام حرمد © اهطخي ءاج نيب:اانول
 دس نمنيكلاملاىبتخأه تيقلاعباعت ىلسعنا»

 مدسنلان م ارخاعركت نأ « الوتدصأ |سغنمالت ص
 مدعنموةيلعنمنويغ# © الو ماركلا انئافك اناو يا

 ادن لضاوفنم قلتو حارب © مئاهنبايدنءىانتامىتمإ دشنأو
 دشنأو ىثعالا ةديسق نع ماللادهاوش ىفهج رشوة:

 الغ ةنعطو ىرمصن ناد © لقص 520 ةيرضاعر

 (6 مراجو هيل موريس انلا6 و هنأ م ءنوانالومزمصتنو )ل
 دشنأو فاكلادهاوشىفهحرسش متقن

 4 ىداسو ىدلرمضت< حلاو © ىداقر. ساق ىلحلا مانإ)
 ىداؤف باصأدقءارأم_ه ه ىننشنكلو مقسامريغنم

 © لممج هرادب عوبرمسالو ١) دشنأو هحرشمةقت
 دشنأو ىمده اوشىهحرش مدع

 «لعتننو ى_كامكلذك انا © انالامنالءامحان رئامأ
 لد ضدك رلاناد ٍر رهعد و اهوأو ىمعزال هدمصق نم وه

 دشنأو نماثلا يةلاوآىفاناس أ اه ترك ذدقو

 اروقيملا تلاعوام ىللئاع «© اًمسْدَءوهل هوا

 ةياهاملا ىلهأ ناكىعتدن عا سلا لاثو لا مالا باتكى ىمهغلا ىلعوب ا هدروأ اذك تاصلا نبةيم”الوه
 رانسدءلاو عاشلا كالذىفا اولهشأو لامملا ن ماهو ردحو شد و اناريثب .رشعلا عمو ,وةلءاوتنسأ اذا

 . 'برعلارعاشلاةلعفلااذهىفمهئاقستسا فو كلذبنورطقس»
 سشعلا,تانرالا ىدلذو طعما ي مهمه سبا لاح رردردال

 راظملاو هللا نيب كا 4س هدرذ 00 ةءلسم اروةيم نأ لسعاجأ

 4( هب صام لعفافريمللا د سهأ )) دشنأو
 : : هلو بركى دعم نب ورمل و ه

 بدرلانموزن لقاع برم ٠ ةرد_ةموئىأر ىذلوفىلاقف



 انا

لاةرعوأ عاقل رض نول نشل هلاو طاب مهضعب هاو رو
 رم 201ج ري

 ناكس. 0 نك ةبسامعلاو 1 نومالاني_:لودلا 3 اردأد_.#ر ءاشبان>ن ْن /ريثكن به ارز

 بلك هدد ىلا للغد صاثلا دج ناكو عرمص»ناك هنأ ل موو ااذك لانا مح ج اره نو 0 هبلا
 دشنأو ايرسىفامكواءلك كد ىذلاهللدبجلا لاذ باكلايرفنربْرب فةوفا صل هنطف

 لدلا نمنع :ضلاو انيلعتنضو إل
 لدحلا ةمزاجءاع- أت ص" الأ رده

 لخملا نمقول#نيئسضلاو لاك هن اكرداصملا هزم نامءالا ل..زنت نماذ ههباامأ ىف ىرصغلا نا لاق

 ((س امنا ماغثلاككسأرنانفأ ه امد_ءب ديلولامأةةال-ءأ دشنأو
 0 :رمسا5 تنأوانر طأو هلوةدح ىلع: وتالهزمهلاو رمهغم لعن نوصنم ةئالغو ىسعقملارار الازه

 سيياذاتينلا نمي رممماغثلاو ةراتتس ا ةشاردا اوذان هدار | ونصغلاو هو 0

 لو ىقاريسلا نموت لاق بيشهيفراصاذا حر سأر ساخناو بسيشلا هبه. كلذلو ضدنا

 1 رلاتلعجامتاو افحأ نمنوكيو ري.كتلابد-هءلولام اةصصعلاةياورلانا

 ؛(هل> ىلع بكارقأذا ياعم كارالاب ع ننام ) دشنأو نزولا

 دشنأو لمد هدمصق نم < ما فرح ىف هح رمش مَعَ

 (فمنن سلة هوس مسهق ن ماذا ه انرهأس هالا وسان ذ|سوسنانيبف )

 ةيواعم نمزهف :وكءلار أو شو ة هبعش ن هريغملا ىلءنامنلا تنده ِ اخد هلام ىفىر مثلا نالاق

 ثدمنأف اهاحن ءافأسف

 فسيعتتا ةقوس م-متم ن .فاذا و انعأ سهالاو سانلا سوسن اذ انف

 فّرصتو اشتاراث بتايا © اه وعن موديال ايندلفأف

 ىزعمو ناممنلا تن ةقرس اتا م_ماةساسجلا ىف و ىبهتن :امرزتسن ىف صنتنا فوق اوف ى ةرصشنلا نبا لاذ

 تعضتاور ومالا قنا اذا ةيجاوا:ماكحأو ةسجاوانةءاطودي رنا سانلا صر بدن نئاشب تدملا
 انيديأ قوفديالىأ انسمهأ سهالاو انهوق كالا نودةقوسلاو سانلامد ذة ةوسانرصو لاو الا
 دمشا دج سدلهلا باتكب فلاقابر 1 زنيفاعملات أر ارم ةأدح املا ىنعم ع نماذا ىفامانيب قل ماعلاو

 لاك ىكيلعبلانابانينابسءا:ةدح ىروئيدلاب وقمر نأ ن دكر وب انءدح ىرابنالامساقلا نبا
 6 زىل-ث:منهلكرا اوحقرذنلا نيناممنلاتنرةق رهن اريمأ ةسدإ هلا ضاق 0

 ىف كراركت اذ 5تىلات « تنال لاقف 5-1 نلف ةقرخ نكت الاد ة ةندلب تناا ع نفقوالف هدلص بلطت

 الاح لاحد عد مهشعتو الا :ااهلهابل_ةةندو لاح ىلع مودنالا هن :او 0 0 زادامئذلا نا قاهفدسسا

 ريدأالف ةلودلانامزوةد 1١ ىدم هله أاتعظ» و هحارخا:ءلا ى كال قرمصملا اذ_هكولمانكانا
 نم سل هلادعسسان رهدلا كالذكو انالمسقب و انام عد صفر هدلا اصانبحاصىضقناورمالا

 لوقتتأشنأم هريغمهصعل ر مهرلا اوالا هر موق

 فمتنتن ةقوس م-بف نئاذا ه انرهأ سهالاو سانلا سواق
 ف ذرصتوان.تا اراتسلقت ٠» اهرو رس موديال ايندل قأد

 اهلار ظن ناك هن" كدي زنبىدعهنلا لتاقدعسلاقتف

 ارورمشلاتئمأدق نادال © اهترذس-اف ةلوصرهدللنا
 ارو ريما ما نكد « ىر زربف ىفاعم ىتْدْلاثيدن دق

 افي نسانكا المأ بحبك ميحأ ىتح هلت لات هقارف تدارأ ا ىلفاهتزئاجن _سحأو دعساهمرك اذ |
 -21126252552لا 2222

 ال
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 افوأ ا ربح ها مقدر ةرئاوه

 لخا ىلح ركنا اراسأ © تأرنا هدب ىوس نمت أ تساالأ
 لغش موق باس ن ءقاف « هنرذنارذن ذاك ىد.ق كدناف
 ىل-ةموأانأ مهيأ سسدحأأ ع نع عفادي 001 او رامزلا فاما دئاذلا انآ

 هندرطاذكن ءهندذو درطلادايذلاىر هوذالاقو عنماذادوذيداذن مهوخ نإ[ ميمو هلوأ هععدتاذلا

 كن قلعت هلئق- كمرلام ملا فيقحتو ة#ملارم .كجب رامذلاو او عقدلاى هو ةياجلان قالوا ,

 ىنعمىفزو لا لاتو دهعلارامذلا لاقي و هنءراعلا عفدلر مثلا ىأ ها سهذتلا هلهأ ىلع يحي نال

 ل-مفىلءهيده_شتساددلاو تالا !اًرارحا ىفىناثاعن موأ انأالاءوةباسحأن ء عفاديامتيبلا بلا

 0 1 امرمدلْ اريعذلا

 انأالاسرافلار_طقام *« اهتاراجو ىلستلءدق
 نورمءلهنارهاظلاوقدز رغللتيبلااذهلاقي لضافالاردص لات ىفامدلا حاضد الات امد ًاحراشلات

 هتءاصشن ل_ءلابءا اسنلا صخ*ةخاماهت ا هيناحىأو هرطق :لعماتل اة طقب ركىدعم

 0 رش ىف حج اجزلا دشن أت دب ءلاو عيصفللا و عابصشلا ىلا ناعنوتالهيلا هةلامسا
 نبو رمعلهناهبو يس تاددأ حرم ىف لاقى خرلاثد اع هل ارش م مساا,ت فرخ هد-هندروأو

 هلمقدرو أو كلذ لاف مسرهناىرب وهو ِهلَدَمْف همسداقلا مون ناب ز سف ىلء لج بركى دعم

 انديداتل ع ىللسلنا يب آن ءظننأل بق ىلن ملأ

 اننسناعز ودعت ل ءلئاو #4 هعزام> حمرلاب 206

 دشن ىسهتنا هقْر رهدماعز

 (( تالاع”ىبوتن ءفرب د معتم واعر

 ارا براذهاو 2 قهحرشم دقت

 (( هب راضم هنختملو رع ف سا
 دشنأو فاكلادهاوىفهحرشمّدقت

 : بمطختنأوىرتدئامف « انا اوج ريتال رمد نلف لإ

 لوعتم او جوهسعجرب مو هذرب ىأاباوجرحي ملذهتلك لاقي ريح ر اأن مريختالو هد اق مدل ىنيعلالاقا

 طرشلا ب اوجاهفو ةريحر اح نمريتعال ن وكم اذه ىلءو هل ل وعم لمقو باول ثء> نم ىأر يحي لمقو
 تيأرغ ىئبتنالوعنلا ءانيلاهعرتو لملعتلا ىعمابق تثدحلأو ةفاكلااماهلعتالجو ةراجلا ءاملاو
 ىحيىرب فوك لا سايا نبعيطم ب اعث سايعلاو ًاندشنأ هيوظننللاذبعو ًاندشنأ لاقلا كمآ
 بس.ةءاسنللو اولاوذ » ماسنع مد دقوهنودانب و  ىنراحلادابز زنا

 بيدالا ب يطاللا عملا يأ © اناوجريس# نا لاةىذلاام
 بيطختنأو ىرتدقامهف ه اناوجري خال ترمح نئلف
 بيجتالذا تن عكلاب ظغو لثمه ْئتن تظءوالو لاقمىف

 (( ةبرمذ شكلا برضناءللاناو إل دشنأو
 هلمقو معلا نمناسللا قلت هسأر ىلع هماقو ىريغلا يحى الوه

 مكتوم درزلا انرمذ املأ « ةيرمضفيسلادرزلا اذ: رمض نو . ِ
 تاتا وي وص 7 يدمج > هب ب جا سسيو بي ون ج7 >2 حت وم جت د تيممصع يسم ا + ١



 هب
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 بيسع ماقأام مسةمىاو 05 نءاطد هاذغلاث سلات راجأ

 5 دشنأو ادراو امهاعاذ بيسءبرق»نفدفتامو

 ' بيشلاودرملاا:مونوسناعلاو © هبراش .::طنااموهىذلااسنم ل .
 لاقو دوبي ءارعش نموشو ران. دده*ا ىركملا لاقو ىراصنالا ةءاقرنبس.:ىفالوهقاريسلا نبا لاذ

 هانعف مضلانامأو تبن ىأ فل ايزتط هلوق ري-ةنةع*او باعث ثيد->ىف ىسوالا تاسالا نب سدوىأل

 غلدنمسناعلاو ةدئازناوةمفرظاملمقو ةدئاز ناوةيفانامو اضد أت بن ىنعتمضلا هنا لاقو عطق

 سناعلاقالطااهدحأ دهاوش تيبلا فو ةيعللاو سأرلا ضيملاوهو بيشأ عجب هلو أر مدك,بدشلاو
 ثيناتلاوهو هطرسشدقف عمنونلاو واولا.هعج اهنا ثنوملا ىف هلامسار وهشالا ناكناو رك ذااىلع

 ددثأو ة.فانلاامدعينا ةدايزامماان هسناعلاّةب الهناق ءاتلاب

 اكفسل 0 سس ا 0 ل
 «(( ديزي لازيالار بخ ن سلا ىلع « هتيأرناامريغلا ىتذلا جرو ب

 دشنأو نادهاوش فهحرش مدت

 046 ريغص ناهينأ ىنمدجوأب « دحاومأ هله ناامهللاتو )ل
 ردغلاوةنارملا ل هااقسلا هب امتتأيرومالافىريمأسيلأ الا دشنأو
 قرح لوصومامو ءاغلانوءايلانىورباقلا عهلوقو ةدئازاقانىفءالاوريرقتللةزمهاو هلئاف مسنم
 كا فوذ# دئاعلاو ىع“الو صوماهنأ لدقو ارودن سان تاصوو

 انمجمو أ انعاددلاثرون * امىلا بيبللا جرين ال
 (( مودي دودصلا لوط ىلع لاصو د اهقودودصلات لوطأفتددص) ذشنأو

 مالح لاق. م ىباصتفيكو » مورمد تذأو عرمصت لو تدرمص هلدقو رارالوه

 "موس #* نورد ىخذاقتنءهل « ىذل الو ةانلل ىناوغلا سدو هدعبو

 ني أنَ فال_حّنهانم « جبان د ءولاوصت» نم نكلو
 نويمزالد نملالا ىلا اوعل الاحموديالىأ دود_صلا لوط ىلعا هموأب و هبسقت بطاخيئ :رمشس#+ لا لاك
 لعفراءكابلاصو عمتراو لالد مرمص نكسجاو ةءاسا مرمد ىأ مرمصت مو تمرمد هلو قو نحل عضخيو

 امثل اوطأ ءىحت ىلع >ءلابى رصد نيادهشتسماى ورأالوىو ريو موديىذلارهاظلا# ورم

 نزولا ةماةالارطض موخأو مد ةذلاصو موديل ةودارأ ملءالالاقو ذ ودساو ىمط أ كح ىلصالا ىلع
 ئنذلا عضو نموهو هبآدت,سناالا مالاكلا ىف مَدةَدباللعافلاو مّدسقم لءافريدقتلا|ذهىلءلاصولاو
 همذوهرورمض ترخأو تمدقذا مشماد.ثو ىأ «ادمئوابسشملامدللام « ءابزلا لو هريظنو هعضومريغ
 لهسأأ اذهو ودي لاصو مودنأم لوو لق هن أكف رهاظلا هيل ءلدي ر هك لعشب عقترب ناوهورخآر بدع
 امليالف اعرةلزنعهصاخ لعل ةءوضوماسلق نال ظللا فد بأ ناكناو ىنعم عص ل والاو ةرورضلا ىف
 ىلةقدازتا غاامنال م.عضوهو ل ةبلاصولا عتتربف دك قمةدئازالةىفامرد_ةينا<:دوو مسالا
 انعهمشب ةرورمذل_صالا ىبلءتلوطأ ىرحأو امبةعرت لا فورا نماري_صد ولاءفالاامهلمل برو
 تيبلا ىفاري_سلا نبادشنأو ءامدلا تاي أو ةأرملا تامقأ وذو تاو هلصأ ىلعملاكلا ف عتسا
 ه4_سفن نطاخ كمرمصت نا لمق نم ةأرملا هذ-هتمرصلوة:لاقو دودصلاتاوطاق تددو طفلي

 تنأت اوطأف ةأرملا هذهتددصو مل-وهلاقب نمرب دقتلاو مل--وريك دق نم ىفاصتب فوكو لاقت
 لعفلاو ىهتييلااذهىفالقىفامنالمقدقو عئتةيحلاوةدوملا نم قمدالدودصلا لوط عمودودصلا ||

 ىزذلا



 اناروح”قرسمىتلا هاف صلادنع و كرك ذو تجاهفاب وتحته

 انالامو لوا>ااملاط آمي شدع 00 اع ىمرهدلا سلو نءحر ىله

 اناطيش تنكذاىنني وهيّرهو ه كزغنمناطمشلا ىننوعدي نآمزأ
 بو + ىهو نمل لبقنمبمتعيرةيتاعلاو ت.هاذا يب رلا تحقن كلو فن مةعقن مهينامفنلا
 دروأدوو ماسشلابهةيدمنار وحو ءاسملااةرضدلا ةاؤصلاو حيرالتبهري_ه2و ةأرملا اهل يقو

 اهنمو سمهاحلا تاك لا فت اصقن اذمح هلوق فنصلل ||

 انازيم سقلاربا كتاللءجاف ٠ ىتنزاوم غا. تمل لظيخالا لق
 اناغبلمديعلوأ تنكصام ه مزممرب زنكلاوةفيلقلا لاق

 انازهرب وىفاوقلاعادتجا ل ثم .« .ةرقاف نالوجلابلطيالا ىقال
 انائدت'نب رب دلا ىلا نةفتسال « مدوسن لاباذام ساتر خاب

 انادوْني_سقلامظعأاب نيدان. © ركس نمر زنملا ىلع نيو رام
 اناجرنا جرودءاصىعدمو و كةرعش نيسقلا ىلا نكرتت له

 انارعذمونتلااول_هجتوأ زيكا ه مئابءاورمتتوأدجلااوكردتنل
 ةزنغدح أ ناز اةئتجنازهربوو رهظلا ةزتءةرفاقلاو قشمد لع نم نالوجلاو نيعملا احلا
 نايرمض نارعكو مونةلاو مضومنيسقلاو نهب نةفم سدو ربولاكرب رج هامش أرب رج ىجاظ ناكو

 دشنأو ربعشلا نم
 داتا ركل ا ل ل 2 توا طب 2 ل 2و مج 2 2 32 ل اة م ويوصي بيوس مح

 (ىث:بيغملانكلو » هيقتًأستل ءاذام عد )ل

 و رفاناذام عرس ارونأ]) دشنأو امادهاود ىفهحرشمّدَعَت
 قدذسح ثكتنم لصولا لمحو ه هماقتو ىلهاءللوهقطنملا حال ص تايبأ حرس ف ىزب ربلا لاق
 ثكتنملاو ب لا نماهقارغلةأرملاهذ-هقورفو ةمذلا فةذنعرسىأعرسواراغناديربارونأ
 اهماقيةدمصقلا ىلع تقوم قوذ##و قدذحوهو لات فذج لاعب عواطتقملا قدذحلاو ضقتنتملا

 فرن ىهو مامرا موب ىفالا حاب ندر _م+او ىله املا قم .ثىنالاهازعو تايعمع الا دئاصقلا ىف
 هده واهعلطماذ هواة سنو رمدعو

 قملاملاس أرلاهبرغلاغي . قيسسهستنأةفالعتعزالا
 قيتعلاةمرذهملا صقلاوه ٠ تلاقموكلا:ءادغتدهشولو

 ريصلل ريصةةاريص ناوأعارذ 001 اهبوضنالانلاوم قل قعلا نا دشنأو 1

 دشنأو ةيواعمامببطاخياهلاةتاببأ قرم نبةبدهة دمصقن عم اذا دهاوش ىفهحرس مدت

 ((/راقتفاالو فاناف ظالف م انيفهتلاديعنبااي كتاف

 (اهياع وحلا فرعي نم ىلع للف ه .ةبيحانياعتةرولسأبامو ) دبا
 برسعماقأام م-ةمىفاو 1 بونت بوطخلا نا انتراجأ ) دشنأو

 ربفاولاقف «نعلأ فريق كار ظن ةرق:انسدةلاؤ صارمضتحا ا! لاق ىدايزلا نءركسا بع نا حرخأ

 بيسعماةأام ملقم ىفاو © بونتبوطااناانتراجأ لاقفةبيرغذ اا
 بيس:تيرغلل يرغلكو ه انههنابيرغاناانتراجأ َ
 نبورم نر ضد نا ةد..ءىنالناسرلا لتاقم باتك ىف تدار م هدنس ىفربقلا ناكل مج بي سعو لاق
 : توملا هكردأ انمللاقءاسنهن اخ ديرشلا

 بيصمني_ثطخملا لكو انباع ٠ بون:بوطحللاناانتراجأ
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 داد_ملانمتلعام دعب © الإ يغلأ اقد_ستت ناو
 داوفلا كون وت اوذحلا نم 9 هس.فناكامىلءهاسةانو 1

 داشرلا لءسنع دعبامعدو 5 هسيلعامعب ال ىلا نإ سم تملا ماقام ىلع

 ىداذملاىدانامرهدلالاوط « اياغبلم كمأ نا دهشأف
 داولك:ةاورلا اهدانت « تا.قابفاو-5 تراسد هو

 داعملاّرم> مهداعمناف 5 كا ارم وذئاع قف

 |ىورب و حاضبالاتايبأحراشهلاقةرورضرتملا ف رح دعب ةيماهةدسالاام فل تاما هيف ماقام ىلع لوف

 ىضَتةتاهنال كلذكس ياو هدئازا:ه ماقنا ىنج نيا معز و لاق ذم ةرورضالو ىنقس) موسي مينف
 غر هلوقو رذقلل لاخلا ءونشم خدش هنالهريدخو هرظنم حدوأ هرفكي صن دءبريزندل رهو مشلابضوولاا

 دشنلو همذل من دامرو

 ((ليةلارثكمامهففءاوللا لهأ ٠ متارسانالتةاناتقانا
 (( نارين برها فتدقوأ املاطاب « تدهتدقو راثىلءفووولااذام دشنأو
 (لطايولالضمأىضقيفبضأ» لواحياذامءرملانالأستالأ ]ل 2 دشنأو
 دشناو ديمل ةديصقن عم مأدهاوش فهحرسش مدقت

 ( متو نلاياذام بلغةرزخاي ) ظ
 انفوألطخالاا مب ومي ري رجل ل: وط دمة نماذه

 انارقأ ل صولا لام- نماوءطقو « انانام تءور_طولو طملذنا نا
 اناريج ناري_هلاالو رادرادلاب « الدب تنال اذل زاأملا ىح
 انا نيبلا راذح نم اعوره هبرطاذناءظالارثأ ىف تنكدق
 اناعستع رورننم رخآو كلاب 5 هلت عند فول بتاةتكمبراب

 اناؤعأنيسبلاتاودغهلت جاه « برطاخأقاتشملو أت نكام اهنم
 اناك ىذلاكىداؤف"ىل_-ءىدر © ةهرق_ةمدللا كا و هرعمأأي

 اناسناس افلا لكسانلا ممأأب «مدو ىكعىثعنم نسخ أ قسأ أ

 اناخدب قوثوملو تنكحام « ؟ةنايخ ىذخي نكي نم تذخدق اهنمو
 اناكامناك ىت- دهعلا ىل_ءالإ ٠ ىم_-سحناكنءفهللا كرادال
 انايندبامسأن مكامن دبابسأ © تعطقنااذاامندلا فهلا كرابال

 انال_و نيم ان_:ل2ت5 «٠ رو>اهفرطف ىتاانومعلانا اهنمو

 اناكرأ هللا اخ فه_ضأ ّنهو « هيكلازحال دى الااذنعرمدد
 انامرو مكصتمةدعابمىقال « ىراطر نا كولا :طداغبراب
 انايدأ موملا لبق كند نكدق « هيةايحال ىت-توملا ه-:.رأ

 نياغينعرصر و هنافجأ كرحاذافرطيفرطلاقيروتقاافجأ ةكر ىفىأ ضرم اهفراىفهلوذ
 كنءبلسين أن ودريللا نم كدنعام لئمىنمت؛ىذلا طباغلاو ةكصرملا كارالاو ىتعلاىالاو
 ىاكم ناكولواهبىند زاك كذا نظد وشال ىتبصميىنطمذد ناسنابرىأ ىرمشس#نلا لاك عئاا نام :ركلاو
 تدملا انطداغبرا هلودفنصاادروأدقو كندوع كندو نامرحلاو هدعامملانمهتءالامقاال

 هباده.شتسم بالا ف
 اناكنمنايرلا نكس ساذم>و ٠ ىل-بج نم ناي رلالم>ا ذهاب
 :اعنم تامين اذ_حو انامحأ نايرلالبةنمكيتأت « و



 هليقو تاصلاف أن ةيمالاذهأ]|
 لاؤسالا لمامو اباستحا # رذلايىفاولاميهارباللا ظ

 لال_> شرك هير هك * هنعلب وارمتلا عاب 5

 لاقري_غامتاعفد_ةىذلل « ىفاك::اءادفاذ نذفن
 رعهبسنو تاصلاى بأن ةيمأىلاتببلا اذهب سنو ىلءئلاريسفت فاذك تيدلا سوغنلا عزتا؟ ر
 وهو ةماعلا موب ل ةطلا نب كل دقاملا اة تايب أن م مرض ءاش ىركشلاريبع نب فينح ىلا بش نبا

 لاجرلاه4 فة ىل_مللاط * لاث أت ذب داو هلا داعساب

 لاجرباتلاو  سالاجرم « وقلاقوىنبد لوسرلانيدنا :
 ةبرمصيلا ةساجلا بحاص ف مد> ىلا هبسن نو ةباصالا فرج نبا ثللذرك ذ تيبلاسومنلا عزمتاعر
 هل سهالا نم سوممنلا هم ع زةوأهه درك د يدبر ىنعملاو باذكلا ةايسم تحن أ نبا راهناوه ل قو

 ةفودوم ةركدامو هباتكص ىفهن ويس عزمت ظفا.هدروأدقو ةبادلالاقع لك عدرس لهسحارغنا
 كلذلادها.ةيفلالا حرم ىف مساتمأنباهدروأ دقو فوذ-< دئاعلاو اهتة صدرك هلو ئثىنعم
 رسكيلاقعلاو هودفو طئاللا نمىربامف مضلابو حالا ىف خلان ةجرذلا ساضلا لاق ختفلابةدرفو
 ءالعلا نو ريعو لاق لاق مالا قد رطنمرك اسعنبا «حرخأو ب ريعملا هبل ةعدىذلا لبحلانيعلا

 لوقيا بارعأا مو تعم-ف حاجا نمتي ره
 لاجوالاوءوم_هلاري_ثكو ©« لاوهالا ىف ءازعلا لءاقاي
 لالا هل _حرم_صلاىفنأ « ملم لك د -:عسةنلاريسص

 لايم اريغباهواعف شكت « دف رومالاب نقمضنال

 تيبلا سوفنلاعزختاعر
 لاطبالا عراقمو + وفد ملاوخاىنامجلاباصردو

 تسكنالة الرق وأ حالا توعأح رف أم عاب ردأ ملف حاجا تاملاةىاريعأاي كءازواسل
 دشنأو .ةفرغىرخغا نمالاةرقبلا روس ىف ةءارقلا ىرامّخالا هاش باطأ

 (( لوتطملاءانعلا ماتح مامن هب مهثكملاطدقءوسلا ةلو كلف
 اهو أ لب وطةديصقن متم :كلاوشأ|(

 ليةمةءاسالادعيربدم لهو لمة مهيأر ىف معل هالأ

 اهتايبأ نمو تايعشاملا عبسلا ىدحا ىهو
 نددت ىتااريسغ م لع انن اك ىت-> ماك>الا تاطعو

 نءفنةيلهاجلال هألاعفأو * ائمالك ةادحخلا يبنلا مالك
 كتف هلوقو بعتلاوةةشملانونلا ىيذتو ةلم-هلانيسعلا فب ءانعلاو لاو عج واولا مضب ةالولا

 دقو ايظفلاديكأ7ىلولالديك أ:ةيناثلاماتحو ةيلاح مهثكملاطدقهل»و هريخءوسلا الواد تيم
 مهنم ىأف وذ <ربخلاو هغص لونطملاوا دةيمءانعلاو كلذ ىلءةيغلالا حرمت ىف مساقلا مأ نب اهيد ع مشتسا
 دشنأو ىنيعلاهلاقسانلانموأ

 (( رك ذوتاقراطءوم-هل * ىنتذلخملدوسالاانأاي ))'
 «(دامرفغرتةريزنع « مثل ىنغش: ماقام ىلع ) دشنأو
 هلو ربرجلهيسن نم طلغو موذحم نو رعن ذئاعىب وج(: رذنملا بناس وه
 ء[اذنىلا .”ىقئاعلا حلصو « ىذئاع كنا ملص» ناو ا

 دهاوش ا
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 نك-ل نا ىلء هبدهشتساتءدلاولاستقلا ىو ةعيقو عج عئاقولاو دا سفورسمن من روكام ىهودإئاَع
 ةدمصقلات ام أن مو ريخواد تمم نم هج هتملوءادتبا رح

 دذتالو قيتالرفاوفىنم © مدلل
 تابيصمرقاوفو فوأذ كللىلو موف كلل لو أ ىلاعت هلوقدنع هيد شت ساذهو

 *« سلدهاوش#

 1 (( ادغهعئاممويلا ءاطع سرلو 0 اهلاوي ةدامتالفاندلا دشنأو

 دشنأو ىثعالاةدمصق نعم ماللادهاوش فهحرش مّدقَت

 4( مخ الواعنءرملا عيطة سامو »+ نئاكهننا ىضقامالا سدلالأ

 ارارتغاالا يذلا هرتغاامو دشنأو

 لوذمءادلاءافشارثم سلو اهيترغظول قاداءافشلا ىه دشنأو

 لجلادهاوشحسمىفىصدتلاهدروأكهدعبو ةمرلاىذخ أ ةيقعنب ماشو ه
 لواعمحارلابلل_منمهناك «تم-:بااذا مطظىذ ضراوءولت

 لويقم سانلا عمجد نع ىحلاو ل اذنك لفأملىفا مل-هيدهللا

 نان_سالا نمايانثلا ضراوعلاو كاوسملاب كامتسالا نءةبانك ىهو للعصتولدتو عونملادضلوأنملا

 لولعملاو دورولال وأ ىف برم اوهىل-.نلا نم ىلع غم ىلهملاو نا:سالا لءىريىذلاءاملالظلاو

 نمهتقر.تيدلا اذهو رخلاءام«أنمحارلاو لوالاد_ه.ىاثلابسثلاوهو لاعلا صلوعسغم
 دشنأو رعاشلااذههياءراغأ داعستناب اهوأ ىتلاريهزنببعك ةديصت

 «( بالغلا سيلبولغلاعرمشالاو « بلاطلا هلالاورتمملا نبأ
 هسئاسو ليغلا دات ماكن م ىئثد>لاقرا سنيءاطعنعةوننلا ل ءالدىف معنوأوىدقاولا «حرخأل
 مهمزهالاعجىلا طقديرمس ملربكح الاىثاجنلا كما ليفوهالاق ل ةلاريسخ ىناربخ أ ام-هللاق
 مرلاىلا «-عجوناملكاةاعج مرحلا نمانو دال ف ليقلا ةسام_سدانةفرعموان دال ىحاصو ترت_خاف
 اه تاقو باذ_علا عاطف مب ملف ضد ر سهثملا ىلا ىسهتنا الف هكرمن ةراتو ضهنمف هب رضن ةراتف ضد رب
 وضعهنم عوواضرأ اول داملك هدالددررب هعمن نمو ةهربأ وو باذعلاهاصأ مهلك سيل مذالاد اريغ

 ل-يه:تاف أ لاتلسأن بديز نع «اجرخأوإ تافهس ري غهيلعسيلو مث دالب ىلإ ىهتنا ىت>
 لوي لي ف:لعجاريدمةهر أى واملهنات عمو ىدقاولا لاذ ىريجلا

 بلاغلا سيل بولا! عرسالاو * بلاطلا هلالاو رشملا نبأ
 هللا ف عرمشالا بلاغلا سيل ظفاب تيبلارك ذف بربح ليغقلاق هوحنفريسلا ف ماش هنا هجرتخأو
 هلزنع ه«-ةطاع اد سءانا لع نو.ذةوكجلاه.ده ةسا تددأ و ةهرأن قلوهو فنالا قوم هللا

 وهام لاقو ءايابلاغلا سرلىأ ف وذحت ريلناو سل ساب لاغلانابسمحأو بلاغلاالربدقتلاوال
 لوقف فذحت مدير هن اكقيدصلالوةكسلاغلا ه سل ىأ مرسشالا ىلع دئاعلص ةمربسم2 لالا ىف

 ديزناكىددصلا
 # مما فرحا

 4يامدهاوش#

 (( ايعاسترهدلا هعفنديع مل و نكمتالفسدمللا سد عقانامل دشنأ

 (يلاقعلا لك ةبجرف هل مالا نمسوفنلا هركتاج دل 2 دشنأو

 اذه



 نك
 1101710 167 ا 1 تح م مص سس سطو

 نأ ران لا قداسم نبل فون نع «ح رخأو) اهنون5صاعونبا::ءاغنكءلوابواةسانلا قركالانا

 14 رانملدالابدوون رانو *« أهان يبست ئنسغا لكأ

 ايرادقاذط اراد ون *« ودئارلاا ف لوقد رادو 5 .: الو أ ةعطورخ 1ىهو ىدابالا قاذ1لا نارجن هن راج لءةو حاولا نهرب وحدوادىالوه

 هناو هناكماهم وياه انف ددو سلا نم هزت مهن أ سها هماعتركذ أ لام ىلا هريصت م دمصتل اب هتذل مابأ فصد

 ىئائلارانو ةردقمهيفاضد أن يبو هلا هملا فاضملا قب اوفاضاأ ف ذك ران لكورب دق: ىلءرجلاب

 ىدحا فذ دقوت: هلدأدقوو نيلومعمىلعفطعلا نمارارؤب ص:اانىوالاراثو ىورب و لوعتم

 دّشنأو ديزْنبىدعىلات بلا اذههبسأ دربأل لماك-لا ىف مةودقو رانلهةصوهونءاتلا

يداصءاملا كرب اريعهتبجو ))
 ه(ا

 #نكلدهاوش
 (( لضفاذ كوامناكن ا ىنتسا كالو دشنأ

 اهوأو ىتاذالوه ىسويلطيلاو ىرمشخزلا لاق
 لسعلانمافالسو ااضرلا © ندادرولاب دهعلا يدفءامو
 ىلهأ نمو لام لكن مال عياض ه هن اكىوعي بئذلا 4-ءاعتمقل
 لبالو ل _ءلعّرمالب ىماو » خأ ىف ثامل-هيئذايهل تاقف
 ىلبةعسهنأب ملامل توعد © امغادرال هللا لاد_هلاقف
 لضفاذ كؤامناكن اى نسا كالو# هةرطت_سمالو همنا تساف

 ددنأو هلرةس ىف ذى اضل ضرع ىرمش لا لاق

 سي>|نارذنملان,كلامىلادلاخ بتكق ىرمدلادلاخ قدزر ملا. لادةد.بعىنأ نع جرغلاو أيرخأ
 ب وأ اود ميلاقذ هسرؤهب ءاتاق ىدز ررغلاب ىتاثا نا ىضلا ىىدعنبب وب أىلا كلام لسراق قدز ررشلا

 هرفاشم اظال_غامضتزنكءاو * ىنتسح اماذاامسضتنك ولف
 هرصاوأ ادعي ىدم هتفلأف د هنييو ىتبنم>راانهلث م

 اذان هدرو أو ءارعشلاتانتيطىف ىعنلا مالس ني دتاضد كلذدروأو ربخأ تايبأعم

 هرفاشماظمللغ امر نك-او « ىتبارو تستص ا مبض تنكولف
 ةرقاو تنغرعشلااماذاهادب * هلت-دةكا اذا نلاىربفوسف هدعبو

 ( لزعأوهو لزم هتلسسمب « هبونبا هأ قاد ال نم نكللو دْشنأو

 : تاصلا ىبأ نةيم الوش ى :رمسخ الا لاك

 يةنك اسلانكادهاوشإ

 (( ران: بره ا ىفهعئاقو نكسل #3 هرداوب ىذالءاقرو بانا دنقلا

 ربخللا ىنءاجا 1 ل ةلسا ىنم « تغابدقف ىتسعل فون ىنبغلبأ :

 عجب ىشو هل ئاوغهلدبىورو ةدجلا ىهوةردانعجدداوبلاو ىوادصلاءانزون رح او هءاقرونإ
 22222 ب وس سر رتسس رجب هسا ا اس رج سم



 نايك

 ىوغر م ءابعّيسالاص+ ثالث وو 4.توةسغاشكو تعج
 لح رلاقد واولارمكو هلوهملا لادلا خشن ى 23و نادسا ل 1 مستئلاوه و شكلا نمر و

 لظنحلامةلعلاو ضوبالال سعلاءايلاديدْشتو علا لاذلا فن ىذاسملاو ءادنمنوللادساتى اود
 نماهةةوءاتا ارمدك,ت عطو ريهذلا الور ىل_ء ده شتساىالول لوقو فن:صملا هبدهش:-اتيبلاو
 مرجورمسكلان عرج عج مارحالاو ىواسحلا ملا مض: ىوهتمو طةسىوهو كل*حوطدو عيط»حاط
 فانثلا مضرة سنقلاو ليا ىف عضوم عفرأ ناتوهيتكلان وكشو نولل 5 تدتلاوا هتف ملا
 نمىوعرصو شخ عمت عج ىأ هعملوعغمهنا لي شو ةدورمذ .1ءفوطعملا ىلع فوطعملاديدشتو

 ةعاسىنع مهلا تعفدتِماذ 0 و جدلا نعفكلااوهوءاوعرالا
 للان عانت ام>ام ىلعانتيف هماّتو ىدءلوههرداو ىفديزوأ لاق

 ىلا هستو ىبدرتعدامىلاقوشو 0 دوهسم و ناك ئمف كمل هدعدو

 رعشلا ءاحال قوم لاكلا ىف زود الوءىدرفمعضوشو تءأ مار هتاف تءفدك ةيلدا ارأ يرملا لاو

 لس دأو لاح لكى بع ىأبرعلامالكن م تا.-امىلع هلوقو رهذاق الات يلفدارأ ىركسلا لاو
 د.شنأو رعشلا ىفريثكهنكداو ملاكلا ىف حيفا فو دوك نية شل ىف نوذلا

 1 3 ش1 لسا هشلاب اطكاساقال9775 بلاك ل هما تاك ك1 عدكم
 (( ايل ىدتها تو مرضح ىلعأب ىراذو 5 هرادةماعلابشاو نأولو ))'

 هدعبو هراعش أر ومش نم ىهو ىناغالا فلاق_حولملا نب سدك ى يل نو: هديصق نماذه
 ايلام> ىلما ب رمصت ىف طال نم د مهطح هللا ئاتسحا| الم_هلاذامو

 ايلا, تمناهتلاد_عنت ك2 ناو «» ىتثيعت ية ت دشنا ىتلاتنأف
 اينادم4:ءناكوأهبشأو *« اهم“اقفاوام ءامسالا نمبحأ اهنمو

 ار ا ا » ةيقرر_دكلنأالا _د-هلاىه

 انلامالاذءأالارهد تشعدوو *« ٌةلسيل دعب هليل ىلايالاةسعأ اهنمو
 ا.ئارو ىلملاناكناو ىهجوب :« اهو تمع تيلصاذاىفا رأ
 ايوادملا سيطلاايعأاصشلا هظعل# اب. >نكحاو كارسشا ىبامو
 امئال_::اىللريغ ئثبالهذ * اهحفالتباو ىريلاهاضف

 طضستملات نأ أل -بللا ىفىدوت تدملا اذه صاع َّنون<لاتامللاق ىاكللا نبا نءىناغالا فب رخأ
 ُ صاعلا ةعصعص نب ضاعن ةعمد رار ب عك بد عجن هع رنبس دع نب ما ص نبح وللا نب سدو ١ يه دناقإ# ههح .و ىلع ش>ولا عمبهذ و هلمللا تال دنم هلقع ساد ءاذ هماكحأ ىف ضرتعملا وهللا ءاضعل

 نةناوعلاو هلق مةحالدناللت,ةو ةريثك رامخأ هلق شعلا هلدةىذلارعاشلار وبا ىلما نو: <رشو
 عضوفروظ»نأ هركب ناكو هل معة :با ىو عيناك ة#يمأ ىنبنم ىتنهعضو هرع_ثر نوذجا نا ىاكلا

 صاعىنبتلأسةيانعنب بوب ألاتو هيلااهسنو نوبل سانلا|ميورب ىتلارا شالا لاو نوذجلا ثيددح
 لئاقلالوه<ارعشسانلا كِرئاَم ظ-اجلالاقو هفرعداد> أت دجواف صاع ينب نو:<نءانطاانطب
 لاقو حيرذنبسيقىلاهومسنالا ىندل ىف ل يق هل بس هذهارع-ثالو نونجماىلا هوم_سنالا ىليأ فلي
 اهثدحأ هثولهبت ناكل بانو: <نكرملو لاق وههلاق ا هرثك ًأرع_شلا نم نونا ىناف.ضأ ىعدالا
 نبى عكن دعجْنب شد ران ةعم رنبئىدهم لوو ذاعم نب سيق4-ه*ا هنال.ودقو ه.فقشعلا
 ملف هيحاصبأم ممدحاو لك قاعن ناريغ داموا مولهأ ىتاومنامع :رب اناك ةهص عصب صاعن هعما و

 ىردهزلا دعس نب مهاربا نع حيرخ أوإإب ىناغالا باص هلك كلذ دنسأ هع تجف اربك ىتح ثالذكالازب
 لاق صاعون.مأايواةقرأ جن هلت اقف قاّسعلاو قةعلارف ذىرذ ها ةرذع ملح رات ألان 4



 فرخ

 ماركحاؤاك انا ناريدو * موةرادب تره اذا فمكذ

 حباعؤنول_ادىأ لاو ماللاءنولاع ظفانىنمعلا هةر وأو تاكر لانا :ءلءنوذطم:مىأنوحناع
 1 نمزسفاب ماحب ةثقا ارلاو اهطسو ىهورادلا ةصرععجبتاصرعلاو انلعل ىفةغلاثعاو عضو وشو
 بهمتلل فيكو عن 0 9 و عمدلا مص»ن مهلوأرسك:ماصتلاو نكساذاعمدلا أةر
 قع ةمانوأ دل: تناكنا ناريطلات ءنوةدئاز نكت منا اوناكريخ انلو مود ىلءفطعرجلا,ناريجو

 دشنأو نارية مصر انمار اركو اود>و

 اد.قااراجلارانلا ثا'تءاضأ « انعل سءديعايا ارطندعأ )'

 ريرجلاقلات نابيشنديزب نجاح انثدحءا ارعشلا تاقيطق ىعن + مالا ند لات قدزرذالوه
 ادوقأ يسال ك كامو 2 ىوف اةيوامي>ن مىداقدقل : ةفوكلاب

 ادينأو سيقد.عايىوهلاراغق «» هحاح نوعاابود ىرثبحأ

 ادقوأرانلا دقو دسم ىرت ىاب 00 17 ءابدكللوقأ

 ادقرغواصشعذ+لا ضافتساث محب ٠ اهدو:وتثوأاهارأ لاف
 لاقدقنيقلا باب كذ"اكلاق عنا اولاكتاس الا هذه ؟ةيعأرب رجلا قفاهودشانتو سانلا تمحعأف

 ادمقملا اراطارانلا كلل تاك 33 يعل سنقديعانار اننردعأ

 هدعبو تدبلا اذهقدزرغلالوقم مءاحناأ اوةبل لق

 ادّدرت ىتح تدبلالوح هقيطو © تيراتةماض-لاتاورع 0

 ادعسأريطلا اهبنسالواعرك ه اههجوهتلال هيل ةسيديلك
 لاتدقهغارملا بابك: اكقدزرغلا لاقف سانلااهدثاذتف

 ادمقم س :ةنماطسدوا-ارف © !هدوقوءاضأر ان نمةبعامو
 هعموتدنلا اذهرب رس تءاح دق ىهاذاف

 ادهم تاوسّنم تدوشأو ه لل _لذارا نادل درا

 4 ةلم لت نااموب كلعل دنا
 ا ةرب ون ن ممم ةدمصق نعم ماللا دهاو ثفهحرش مدقت

 2150157 واو و ورا ادع بدو 3 نال رك طل كح
 (( ليوعو ةرفز نم ى براس و اهلعل اًةيقرالوقالالوقف )

 ىذمام كردم ى سا ىف ىلادب دشنأو
 اسود أن لوئانابانم لعل و هكرعد امماد رقتلدي ولا ذشنأو

 لوحت نال نكمملا هروصب عئتمملا داربا نم هنأ لاتو سيلا رمال ل ماكملا حرم ىف ىربوياطملا هارسع

 اهوأ : هد مصق ع َن هر سا عم ,دقهتءأر أر عنتمماميؤب أايانملا

 اسكنأف قاد دترب نآرذاحأ « اسلغف غاوقلاءادلا نوأت
 اسونوو هيف بدشلا ن رار نمالو « هلام لتنمني بحالات هارأ ءاسنلا ىفاهنمو

 دش ليللا عمات نوأتو ىننا ىأس وو

 (ىر صءاملاىون راام ىب ءلرشو « هلك كريخ ناك افافكت ماف )ا

 اهوأ ةدمصقن م ىلا صاعلا ىنأن ب ىلا نديزيلاذه

 ىودىل كردصناىدبت كنءو * مما ل اك اهرك نساك
 ىوطنملريخوطوس م 'لرشو ٠و 0 و "ىذامكناسل

 ىوهتمىقءثلاه:5ن م هماوحاب «ىرهاكت ط ىالول نطوم ّو اها ملف



 م
 رو_لاهب تءامامو باتكلاعأ « مللنا نولالا منا مف

 ردم سانلاىف هلنوكينلف « هبسنت نب >ايولء نكي نم

 ديد ةقادلاقن ىنج نبا لاق ىلرعالا كفو ة-ةاحلامال نو وكلا نكسو مراو1اءنو.سصنبو

 لاقو ماللا فب ىاحو ةقلح س ذوب نعرك>و مالا خفب اح ع. اوماللا وكس سانلا نمةقاحو

 ىستنا ق لاح عج ىفالا مالللا مب هقا- مهم )اك ىقساىنامسشلاورعوأ

 «تيادهاوشو
 اعجاو رابصلا مايأت ملاب دشنأو
 كلاب ت مل لوقي ىزامرملا نوعاب أت ءمع“م-هلغل ىهولاق حاشللوهءارعشاا تاقبط ىف ىعحجلا لاذ
 اك مهعاهذخاف جامتلادالب هأشنم نا ىبءاب وأ ىنرم> ًافادعاق تءاوا عاطنم

 (دقفهنمنوأانتماجىلا « انلماجلا اذهاقءلالات لاق )
 ةغباتلاةد.صق نعم نادهاوش ىف هورس م دعت

 «لعلدها اوشو

 (بير فك :مراوخلا أل عل دشنأو

 |.4وأ اممشداخأ رب ىونغلا دعس نبى عك ةدمصق نما ذه
 بيبط بارشلا ك.م<كن'اك ه ايحاش كعمل ام ىعلس لوقت
 بدشتبوطم او ىأر نييشو 00 قوعا نمر تا دات

 بوع_ث لاجرلل اياثملاو نأ © ةينصمتناصأت ناكنئل ىرمأ

 بد رسغف هل-ه> اماو انماع » حو رذ هلحاما نك د

 بونذن 4 تداعد_هتفىلا 0 مره لا مانالا نكت ناف اهنمو

 بيجي كاذد_:ء هيحضسرف « ىدنلاىلاببجيئماناعدعادو لانأللا
 بيرق ْك:مراوغملاى أل عل «ةوعدت وصلا عفراو ىرخأ عدات ف

 بولط ءال_علاباوالس ه هنا عمي ناك د فاك كبح

 لعلب رجلا ىلءهيده_ثتساتدبلاو لدلعتلا ىلعسصن ةوعدوةمهملا نيغلا نوكسو ميملارمدكبراوغملاوأ
 نببعك-لهدصقلا ذه ىو رب سانلا ضءدىلامالا ىفىلاهتلا لاق هلصأىلعسمالايراوغملا وأىورو

 مهضعدو مرههمساو راوخملاابأ ىنك هديصقلاهذهيىثرملاو خان سدلو هموق نموهو ىونغلا دعس
 بدشنيتءاظلاىلةوماقأ ةديصقااهذهىفئىو رتدس توب هما لوقد
 هيتيهذاذاهتمركتو هيئملاهتمرخلاقد ولات ىهتناهقثءاو رهنال مص أ لوالاوع :و:صمتربلا اذهو

 دشنأو ديعبب راغوبيرغود>اوحاىضوح وصو هب ع" مةفص لصالا ىف

 ماركاوناك انلناريجو ٍ
 اهوأو كاملا دبعزنب نامل لمقو كاملا ديعنب ما سها مبحدعقدررْملَلَم د.صن نموه

 ماسمخلا رثأوأ تاصرعلاىرن ه« انعلانل نوخناع نأ ا
 ماصتلا4 ءةارريغاعومد « انءنءاقتلعف تنأ اولاقف
 مالمنم عمادملاد دامو «» انمني_يعلاةريبعفكفكأ



 مامو

 ةبيعاأ خا اطلاو تراصىبءعان هتناكاصاط تناك دقوهلوف الذل عا راق ىْضُغ ىهومونلا اشاره" م

 رومالان را ف لاجلاو لكلا تاطة خلال صأو مدالان . رو ضملا ءسلاعستلاو |||
 مارغلاو مغأب سدلن يملا عس تاولات اصلاو ىدنللحاتري ىذلا ى رالاو حرجلاتوسأردصم ىبءالاو

 هلاومأ ذأ لاومأ موا تناك 3 تاةةىأدذربرهلو5 آما ارغناكاهباذءناه4فئمو مزالالا

 دشنأو مضل حدقلا دؤرلاو مهدافرأت يكف

 (انيفد بارثلا فدسوأ ىت ٍجح « موعمكدلااولصد ناهللاو

 نعل ئالدلا ىف قبل او قص#ا باج حب رخأ سو هيل هتلا اص ىننلا الابل طالت ديصقن موه

 ثتعبف ملسو هيل ءهللأ ىل د ىبن هلا هت ماك ىلاطانأت تأ امد رقنأ س حالا ن , هريغم لا نبةبتءنب بوقعد

 الامىهالا نم م ىنامحت الو ك سمن ىلعو "ىلع قب أذا ذكو اذك اولاةف فواد كموة نا شأن ءااي لا ةؤهيلا

 لديدونا سو هيلعهللا ىل هللا لو سر نظف ثااوق ن منوهركرام ل موق نعف:ك اذ تنأالوانأق ءطأ
 سعالا اذه تكرتامى يراس: يفر مقااوىرعف سهلا تهضوول -يءايلا قلم هو هلذاخهناو هيقدوعلا
 لوسرب سهالا غم. امىأرني>هللاق لواللف ىكدف 0 4 ءاطىكلهأو ًايرزاد هرب و طد ىت>

 كلذ بلاطو ألاقو ادبأ هلك سأ الدنا اوفتدم> ًااملعفاو ءارمآ ل عرشما تا

 انمفدبارتلا ىف كم « مهعم# كيلا اول صن نل هللاو
 انوع كنم كاذب زقورمشنأ «ةضاضغكءاعامْل هال رضما
 انصأليقتنكو تقدصدتاو «* خدانكللا تعزو ىب-ةوعدو

 اني دةيريلا نايدأريسس نم و هنأاب تفرعد هاذي دتضرسعو

 امم كاذب اصمم ىنتدجول « ةي_سراذ_>وأ ةمالملا الول

 © طم كدعن ند ةمعلل ىل< ن 1و دشنأو

 وك ا . عا ابيب يدانأ هردصو ةزعرتتكلوه

 تييلادشنأو قدرقلاو قدر غتلا ىفاب ورمضمال م سانلا هذدتاايس ىدايأرهتلا ىف نامحو لاق

 هقلطلاكءاءنودن مد 0-5 نمكئاح رنمن الاب 0 نأ

 دهن رم -هج نعى ومن ناملس ءليعما نع سلما ىور لماكللا حرم“ ىىسودلطملا لاك
 بلاط ان ىلع نبنت_بحلاب اس : هذا | و هزأىفل اوحوشهان :دف4فيدملا خد اسما ارعأن ا ىنغلبلاق

 لوقي افنأر ادلاف 3 نعال هذعءهللا ىذر

 ه-ةاملاكلب | نودنم كّرح 3 نمو كاحرنم ن الا < نأ

 هقهعأا 1 7 ناك ذم كوأ 0 ريسصدعم ا داوح تأ

 هقيطتممسسخلا اانيلعتناك 5 مدناو ؟اوأع نمناكح ىذلاالول

 مثل ارعأ ايادي و رلاقف لامس فى ارعاب وهاذاف حب رخمتهنال صفر 1 وأةىلصد وهو ني_سملا هممدف

 ربنق نماهذخأ م انماهي وأو ه نم ءاحد قفا عبتش او لأق م ردفل ا لاقةَمْعْنلا ن مكعمام ريان ىدأن

 لاقو باملا لادن مىلأرب '”لالاهعفدمت هيلعاتناك نيت درب ىدحا ىفا هريصف

 هقةشوذ كك لعينانملعاو ان ردم ُكللا ىناق اهذع

 6-2251 ءلعاناق“ داك » اصعةادسغلاانريسس ىف ناك ول

 كسلا » ريل نامل د ًارن كل

 3 لاقوىاو ءالااهزحأاف

 اورك ذاتي مرلع ةالصلاىرحت * مموج تامقن نو رهطم

 نا ىلا ا



 ما
 00 ا ملا

 ىلعبلا خفلاوب اهردقو للءاغللءانبلا, لص مناونام>وب أ هردقومل موز فذح ىلءهيدهشةساتددلاو

 دشنأو باوصلاوهوىنمعلالاق لوءنللءانبلابل صوت مناو

 ) ماهو سعثدمع ىداو نو ه "واقسام هشادبءالوقأ

 نيا وأ اسف تينغال 5 نيدربلا اذايهثلاب هلت لاق كسنلاو

 م .ابيهلادهثأو لاتةلاعدأ ه التاقمديزءانأتدأ 15 دشنآو

 #* نادهاو ثوب

 لابجلا دولخادلا مت هه ازالغك اذك اولازتع نازل ا
 او 00 ل رسا ني رد ردوسالا اج حلم عدم الولي وط ةديصق نماذه

 كاس ٌدربامو كاؤسو » لالطالابريبكحلا ءاكبام
 لامم#و اك نم نبدي رب مكمل [اهرواعت َه هرققةه-:مد

 لا هلا فئاطباهنم ءاج *نممأ هريمج ىرك ذانهتال ا

 لاعئلارودصزةتاصاط تناك 5 دقو ىلاو 5 5 <«2وان فصو فامنمو

 لالك نم الواغ-نمالو م كلا ملأ نم ىلإ ىكش لاونألا

 لاع_ةلا ل هأوىدنلا ل هأد « وسالا ناو "ىلا كد ال
 لاجلا مظعىد_ةلاريثك دما ن نسصغىفزتهيد :وجعرف

 لاقثالاب ماضملال جو قى كا ىنأز قتلاوربلاهدنع

 ارز لس لا ور 0 اذلال_ءدقماحرالا تالصو

 ىلاوعلارودصت قتلا اماذا رسم كزالةءركلا سغنلا ناوشو
 لا < امتاصولا.-ت 5 و هنتر اذاةاقوو

 لاحضلاةطع تناك ةر « ذملااذاتاّك_ساذاءاطعو
 لالهال م-هما.ق ادوكر» * وسلا هلرظ:تاصىحيرأ
 كاسبال هناق الزج طعد * ناوامار_غنكي تقاعت نا

 لاية اريشعم نم ىرسأوم 0 وملا كلذه:هزهدفر بر اهنمو

 ىكاعسلاّن -منأاك ءاسزو ٠» كب رأ ىطشن جخو._ثو
 لال_ها تلاحم انكو ل » املا» نمريثك ىفّنوكءس دو

 لاموذاممال كح ءار اف كم املا نمداعملافراطلاا مف
 لابجلا دول نادلا خمول تسمم ازال مكخاذكاولازب نا
 ةديصلارخآ اذهو لاقصلا بغةادغاقاةدل#_ءحخىلا الب دون ماعلك

 صخ”اموهؤ لأط عد جلالطالاو ىقىنععءام ءاملا بحت ماهةةساوهو ه-سةثدي رب ريبكللاءاكنام هلوق

 لحراللوةتبر 1 للطلا ىف او لليعدع >2 ىأو د ىلاو.دربامو هلوقو رادلامال_عآنم
 نيجرسلاو راعبالا لدم ىضواو درس امو ساةلار انآ ةئمدلاو كف !كيلعةرب 'ئيتىأف سأتبو أ نزخي

 ةقانىلاو اوسدربامو ىام نا ىلءمفرلاب هر مهد :مدىورب و امس" ؟ال لاق -ةلاو اه+شأامو

 فيضلااهر واعتو لالطالا. نملدير 1 ابونلاو تاهنلوعقمسصت !انودرب لعاق ى 4 هيماهفتساال

 ماهم ساتدبلا فواولا# ةأسها ءاةريبجو اهرك تقو سيل ىأانهتالوهحايراب 1 ءتفلتخا
 لايفتاوهلاوهالافئاطو همائمىف هلقراطلا عقاد ىنداهنمءاج نم مأرك ذ:ةرييخلاى أردتم

 ها بص



 ذا

 ظ
 انانانإ

 0م ا سسسسسو سو سساس سس سابا ووو

 موسرلاو ةيلاهلاضرالا ىهورذت عجب فاقلارسك,راغقلا ودبتْثي>ىأاهيدابمىوربو لزناا وشو
 ندم لاو برض»ب رض بادن مافزرادلا لهأن مىلهؤدو راذلا هيإ_هاموشو رادلامسرعججأأ ٠

 ةالومةمرلاوذم أت ناكو ىرذم ا نب اعزب س:ةنبةبلطتن:4مرااوذاهبسنشد ىتلا م ناكم الس
 دينو مداعنبا سيكل[

 ١) بهاو ريغهقلأءاجراذلف « هتان ىغاذاريةف تانظ ((

 ماني هاوثج
 (( قرم املوىنكردافالاو * لكاربخ نكسفالوكأ متن كناف دشنأو
 فوعنب " ىح نب سامع نب لب ريج نبدوساالا نب راهنبساشهععاو ف ورمل هل .وط هدمصق نمتددلا اذه

 اهصو ةدمصقلال وأو هو قزمملاى 6«ثتدملا اذهمو ىركيلاممىدبعلاو ةركب نب هبنم نب ةرذع نب دوس نبا

 وهوذذا ىفذذت لا عسا ىلع هيدي شتسا تدب

 قرطملاةاطقلا صوف 'اكاغمسن 6 اهز رغس:> ىدلىلحرت ذة دوو

 باكر وهفديدحوأ ب شخ ن نانا زافدإب عل حرا تك اواو تول كسو هبعملانيغلا خب : ررْعلا

 ةزمهلا مكب ةاطَقلا صو أو ربعبلا نحل حرا ضكر رثأ ءافو هلم+ هو نوني ركن زوي فيسنااو

 لهأ نمناكو مهارباو أ ىنثدح ثردحلاب ب رغف ةديسعو أ لاقو لدعملا٠ ءارلاهخ ه: قراملاو اهتيمص

 هلا تكلف هل لام ءئاغذثمو ه4.:ءهللا ىخر ىلءناكرصح امل نامت هت النسل

 0 1 ءتىلا ليقأفاذهىلاتك كانأ اذاق نيم ءطلامازط ازواج وىنزلا لمسلا غ .دةفدعبامأ ناُمع

 قالو ىنكردافالاو »ع لك اري ع نكفالوك امتلك ان ىلمأ

 لاقو اذههتيسلاعز ع ىماسناو قزمملاهللاققب ىلاج سيلا دمع نم مرعاشهب لسد اذهةدس< وألا

 نللادبعوهو.قزملاا الاعب رع مهو خملاباذه قزمللا ىدم الالاف يهدئ 3 ضد اق زمملاءارلا

 دشناو رخأتم ىرمض رم كلان قزنمملام هو شدرقءارهذدحأ ى مهيسلاهفاذح

 اكلت ىف يئتكل ل » اكدحو ىلإت نك ذاتنكو
 لصالا ىلع ىهلايىفءاملا تامثا ىلءهب وميس هيد هشتسا ملعالا لاق ىدرَعلا ىلعالا دبع نهللا دمعلا_-ه

 لاصتالاو معضلا فنب ودل !اهمشت ءايلاو ريمغتو فذ> بامءادنا|نالملاكلا ىفرثك آفذحلا ناك ناو

 درت مل نا ىبع كلام نب ن داك ا سابو اود درهما ىدانملا من , ونتلا فذدح 6فزحف

 تنكو باطما اكللاىلادحو ةفاضا ىلع جضوتلا ىف فنصملا بده شتساوأطخهنالاقو عطشتملا ىنذلل

 دشنأو 0 كرو ةمان نيعضوملا ىف

 ا تاع نكضريج.دها اوسَودحرم# *مدقَت

 لدتمل نا تاصو ناب راعالا موب « اهتعدو_ساىتلا كت ءددو ظذحاإ

 رهثىندملاىرهذلا ىترقلاءارلا ن وكس همر »نب هاء ن هملسنبد#© نب ىلءوضوةمر هنب مهاربالو ٠8ه
 قحرفااوأ «حجرخأ» د.شرا ةفالخ ىفتاممهرعشب جن < نذلاءارهشاارخآو هو هدج ىلا همسألاب
 ىرضحلا ىهلاو هدايم نبايءارع_ثلا م لوقي ىبع<الاناكلاق دال_2نب ىحينايركز نءىاغالا

 امن رهن كويس تامو نيس ١ تارا ىرذسعلا نيكدو ىناكلا ل يةطوةمر هناو

 نباهاتاف هن. دملارب رج مد5لاد نوشجاسملا كالملادهبعن ءريرزوعزررغلا و عيكولا عقبلابنفدو

 مهنددو وعم موب براغالا موب وامهكتف [ىرسعلا اوا عرعشأ ىشرقلا لاذ ءادشناف ةسينذأنباوةمره

 ع



 مست

 اءلالوريخ موللا فامكحلاا ه«ايبامموللا وكس ىنامولةالالأ اهلوأو
 املاعت م تس ولامو لسلق © اهعشت ةمالملا نأ انعتملأ

 (.عراعشأ ةدوجانسقاناف ثوغد دعو ديعلا نبةفرط نم بأ ضرالا فس ل نامملا فظ- اولا لاق
 ناكحرغلاو ألا ةيهافرلاو نم” الا لاح ىفامهر اع أرئاس نود نكست ملف امهبتوملا ةطاحا تو ىف
 مالسغلا مأهلتلا قف ءل_هأ ىلا هبقلطناف سعد _.عنبرمع نب نم جوه مالغشو غي د بعرس أ ىذأ |
 ةلج ىفلاةفجوهالا اذه هلرسأنب> موقدمس نمهللا ك5 تلاقو تكشف مولا دمسانأ لاق تن نم

 || الف ىلاحنمنورتامىؤكىأ امبامموللا ىنكىامول:الالأ هلوقو تببلا ةضشىنمكمعتو هتدمصت
 1 عئابطلاو قال_الا ىهو لئاهثلا د>اوو هايل” نم هلوقو ىده>وى راس أ عم ول ىلا نوجا
 هلودو سعثد_.ءىلاةبوسمةيعشنعو ةع_سناهنمةعطقلاوناذعلا + -ةهىلعر وغضمريس عسنلاو
 || ةيثاغلا ةثزؤملا نءرابخالا ىلع فلالاب و باطخلاا ىلعءانلا ظفاراهظانىورب ئرهدلا لاق ىرتل ناك
 ىورو هركح ةلادرمااىدانملابهنىلع مضوتلا ف فدصملاهبده_شتسا تيلاانكا ارامف هلوق

 د_صقهنالنب ونتلانابك ارايأز والوءاملا فذ ةيدنلا ءايكارايدارأ ةديسعوبألاثو ايكا ارابأ

 لجرلا ضرءنم و*لصاملا تايب حارمث ضءدلاقو ىلعبلا لاق تضرتءتىأتضرعو هنيعبايكار
 تروظو تضررت ءتىأ تضرعىنعمىصدتلا لاو املوحاموة:.دملاوةكم ىهو ضورعلا قأ اذا
 بارما ىلع ةمدانملا نم نامدنعجىامادنو كالذي فره د لاب> ىهو ضرعلا تغلب هانعم ىل.قو
 مدثنأم ضعباعدحأ نمنوكد نادب ,رمشلا ناك ليقو برعُدلانامدا كلذو ةمادملا نمد ولم ىهلاشرو

 ثرحلان ا لءوو ةءالصن ب ثوغردمع ( ةدئاق ب ةفورعم ة:.دمناركو نيعدنامع«ثالذاف ه لع

 ثرحلا ىنب نم هموةلد مس سراف هيلها+لا ءارعش نم بعكن بةعمبر هاو لهم ا نبةءالص نب صاقونبا

 دشنأو لةقفرسأ» وملا الذ فو متىبىلاىفاثلاب ااكلا مو قم هدئات ناكوهو سكن ا

 هايأرت ملام ىنءءىرأ

 قراملاة قارسناك لاو ىلا مها اربا نع شالا قد رط نم ىاغالا فىفاهسم الاعب رغلاو أر
 ترسأىفا للاهقف رانا ىلا هرسأ ىذلا هبءافس عببسلا ةنامج مو راّدخلا هرمساف قارعلا لهأءافرط نم
 ىنا#و رض باث هلع قاب نوذرب ىلع ض..أمالغفرسأ انا فرسأو هام بذك ةقارمم لاقفاذ_ه
 برهفذ هول: هفدصل هليبساو ا ةك”الملا نياعدةللجرلاناامأر الا لاف كركسءىفن الا ءارأاموهملا
 تاتعدم يهد ىايلانأن « ىنعقساايأ غل أالأ لا

 تاهّرتلاب ماع انالك هانأ ارتملام ب يعىرأ

 تامملا ىت> كلام ةىلع « ارذنتاعجو ى-:يدبت رك

 لومي ىفزاملاناكو اغمق ةزم-هلا طقساف ىأري ىرب لص أن اق هلصأ ىلا هدرءايأرت هلوق باجل لاق
 نبةفارس «ةدئافإ هلصأىلااذغدر نصرمسدأ ف احلا نالز.عريغي هايزتلامهيورأن أى دنعراشخالا

 ةرجهلا نم نينامتدودح ىفتامةاجاهمرب رحنيب وهند: قارعلا ءارعسش م قرانلا ىدزالا ساده
 ددنأَو اضدًارعاش ساده نب سايعلاوخأ اذ ىلسلا ساد هن بة قارس ريغوهو

 «(عءارملا ككرديسانلا ف نكت « اناريسهأن كاذامو كادف
 لد ١و:شح>ولا نمل هأىوسملن'اك * اهموسهارافةاهناخمتدضأو 98 دشنأو
 [هوأ هم رلاىذاةدمصق نموه

 ىلساسالاءادراا قال "اك اموسر * لأساف ه.ملالطأ قسدعلا ف
 ةجممانيغلابىنغم عج ىفاغمو ةرقشاهطلاخي ىتلا ءاضيبلا ةقانلا ىهوءاسع مجنِب_ءلارمدككسيعلا

 هو

 وهو



 معا 5

 ريسلا اهيةحلنع زذااءو قاهار ىتلا ل_.ءالا ىلع اويكرب وب رهلاة+هالن وسلب ىأ نك وعل مسد نب ذلا

 نوكسوف الا مذ: ليقلاو ةيثعو بنعك ةأدحدرغملاو فورءلاريطلا ىهوءاد-ا ماك ا هودعةدشو

 باهقتل كاذورخ الا ىلءنينعلا نم لكداوس لا قاوهو لوح ىأن ب62: ىلبقا ني ءيىف ىتلا ةدحوملا

 ىناثلا باكل ىف تملا ىن.معْزت نافهلوق ف:صمادروأو هريهك نما. نم لك ىلءداعام مادي ثنملاو

 4مدهاوشإب

 نم هدب ىورب معن نم هلووو سايةريسغ ىلع سرا: عجبسراوغلاو هلئات سم ىربكسلا ىف ىنيعلا لاق
 زوكشو» اللا ختو هلم هلا مضءاغياصلاو مهوب هنالهطهر هزم هلا عض: لجرلاة ةرمسأو لهذ

 با وج نوذو لهلوقو ةيلصلا ضرالا ىم وءافلص ورب خص لالا ىفوهو صوم مساّدموءاذ ووحلا

 ىسراقلا هيلعو هر ورمؤلاب هريغهصخخو هملقب مزح الذ لمهتدقمل نا ىلع الام نا هدب شتسا تدملاو الول

 دنا اليم همبشت ىلءاذهناةعانصلا سس ىف ىنحنءارك ذو ناي>وأو

 (ردق مو مأر دقي ل عوبأ « رذأت وما نم "سو ىأىف

 هدعيو يرجلارذنمن:ثرعلا ةءوطةملوأ اذه

 رفلاداجاسعىلاوسل © دق ةرقم نم كاوخأنا

 رسفءنءىاطءّنضابتا « م-هاتةىف تأطأط نئداف
 رخقلاي ئذلا ةزمنريص“ال « ةطروىفمسسمترداغنماو
 نسلم ىلا ىنتنهوأ © امدعبمهمنءتض رعأن بلو

 سهالا نرمدسل ىأر قي ىنمصتل لوقو مام الك أوسيل ذادهد مه. فءابرق أاوناك ناو لاوحخالا نالدعب

 ةغلافف ؛بصنلا ىلءهيده_ثتس |تديلاو رذحيامثالارقب ىتتاصأ لاق الو فارعالا نا لاق هرارق

 همثو اهلعدلا ده يقبو تذ_هسرغات ا ديكوتلا نون نرذ#ب لهاا ناىل موك م

 نوكسلاب ردي لدالاىنحنالاقو نك اس الو كال ريغلنونلا قدحو مي ىفملا مكون ناذودش
 ىرح ؛] :متمالر واحلا نكاسلا برعلا ىرحأ دوو ه؛:كحاسااءارلاو ه-وةملا هرنم-هلاترواختاملمم

 ةزمهلا لدم اسفل ةكرشلا ةزيملا اولدب أ هرواجت ك>ر اعلا ءاطعا نك ا سلا ىربجت ككركملاو كرمتملا
 | دشنأو ةكفدعبالا فلالاعقبالذااها.قام فذ يد مزاوهضفلا دعب كاسل

 ايناعا يس ىل.ةىرت مناك

 مول مهتهنرسأ نيحاهلا ناطق ءارعثنمىلهاح رعاش راها صادو نب تو ددعل ه دمسصق نموه

 ايئاسل نم اوقلطأ 200 « ةعسابفاسلاو 3 تدقول اودأ
 انا عاربسأ ىلهىرتملن اك < ه_ىم05 ديس ينم _عحأو

 ايلاجر نع ةزك رك ى ليل » لقألواداوج بكرأل فاك ظ
 1 1 0 ده تضل الا ايقالتالن أنار نمىامادن * نغغايف تضرعاما ايك ارايف ا



 ف
 اعقب .نأآنداذمىزاخغلا ذ لزب قدزرملا ل كام اهنمو

 كفار !اناذعأالو دع عشا ىن :فندرقلا هلت 7 اهنمو
 اهتيفرقعاذاهفانلا ترقع نمرقع هل فراس الا لات لاا هةسنرذن 1اناريس::ىفتنأرو ٍ

 ىتلاهفانلا ىشو بان عج » د>ومو هم ١ نوكسو نونلارم هكسنتلاو | هون نممارباملحربت الثا

 0 ونيسعلا نوكسوءاغلا م طدلعف هلصأ او فو: :لا نم كاس ا ىهىرهوالالاقو اهنس فصن

 ىعكدلاو قزوطلا ل عودا عودا ير ظوتللاو اهبانلوطلابان تدع“ لق مملا لس :1نونلا

 0 0 مكي الىذلا عادلا َه هما لاو دشتو علام .كوفاكلا

 تلاع ناكى سويط ١١لاو هضم :وارفعم هم ءاعىك ذلا هلحومنتعو نزلا ا تا ومما ضد

 ةئانةئامالل ع“ ا - 2 ءطالاو لد الا ار ف ىفجايرلا ليثو نرمصحرئاف قدر فلا وأ

 |[ هلال نال هللاريغل نقأام هنعدللا ىغر بلا طىأن ىلع لاهو ايمنأ [شسانال لاقو

 ةءرشملا سيلرب جلا فهر ءشىكلذر م ةيقدزر هلا ناكو بل اكلاوريطلا او عامسلا هلك أف

 دشنأو لاطبالاوناععلا لدم, رغقلاامنا لاجلاوقوثلا

 ((دنولاو ىؤنلاالاريغت قاع
 َ هو عضو مس هاءارلارم ول مهملا ختي ةعرصلا د ىاخلزنم مهم ةعرمصلاب ودي هردصو لط> االوه

 00 ثنؤلاور 5 ذملا هيف ىو سد لابنيت#: اخو 0 نمت مّرمهنا ةلمر لك لصالا ىف
 رطملاءام ل ديالثلع 00 5 هرب هيد ءايح هرمهلا نوكسو نونلا مذ. ىؤنلاو سراد

 لزنم نملاح مهنم هلو مل نونلا هيح < ىب:ىلءوءاملا ديد شوه رم طارسسكو ودونلا مضي" كون ىلع عم دو

 ريغت قريعذلا ن مءانددساىون لاالاو ا اكو لزنا ناد فاعو اخو ريغت ع نم ىو

 دهثتسا دقو ىف :ل|ىر م ىرحأف هلاح ىلع مدل ىنعم ىفهناالا بجو مريغناكناو لاديالا قدزط ىلع

 دشنأو كلذىلعفنصملا

 . (( ىلغشىنعزانءالولىلبت اقف ه اهيحأالن أ ءام-أتمعزالأ )ل
 هذدعدو ىلذحلا بود ىنال ةديصق عل طماذه

 لسدخان مفقعْملا كازحناامو 00 هتمكدشااسل دولا فعضل دي زح

 ىل-هجلاب كدعب إلا تيرششفاق 3 ىلل-هجأ تنك ىبعْرَت ناف
 ىلك_ةمهاكش أىردأالف تننغ ه ىنتلخو ثايغدق ىلاص لاف
 لذ-جلاكدوسأ داع ي-ركح: © اداب وختيًأرتلاقا منا ىلع
 ىلامونونلا|ذيليتفاعدق # انام تاتدقبوطخ كلت
 لسبقلاأ د_هلاكعورلا موب تهارت « ىلوالا ىلع نوعلثس»ىلوالا ىلبتو

 اللد 2 لول االول ساو لول عد نات الولو نارب د ادتممىنعزاند هديغنأ اوش ىف ف:_كملا لاق

 نظل نان الوعغم تعفو هلا نأ ىلءاد- هاشىفاثلا باكل! ىف فف:صملاهد روأ تلا ىتمعزت هلوقو
 هعس قنودغم هلاولاقاغاو تيدركش اىنءعام هد رمو تالا .:ا قلهجأ تنك ىدنظت قيقترو

 ىنعملاو الم أهلعان أم ىلعم هأىردأ الو ناغلا نأ لد , وهلا هذ لهجلا ىلع هعماوناك منال 11 لهجلا

 دابو>و 201 ل راو لا فالوتك اهقوطعمو أ نذخلاهري_غمأقدرطمهقي

 سراءاادوعلا ل .ةو ةركشلا لصأ ةمعملا لاذلا نوكسو + ارسسك,لذلاو ريغتركسنتو بي وذ ىبأ مسا |
 نونلاو هب عدم -*“ا ىأى رعت يما لاق ا او ميظعلا مالاو هو بطخ عج بوطخوا
 ريغوجأ مهلىلاعتهلوة نم ةايحلاعطقب هنالتوملا ىنععنوكيو اهصقني ىأناسنالاىوق ن ءهنال ىهدلا

 نونمم تدبجا
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 - اليلظ لازبال ملابالا صق هةليقمتالقلافصرنمبذعلا/ 2 هدعنو
 اليد هني_ةلذت عم ؟وعدت 001 هماجرب زا فركحزرىا اهنمو

 السبق لدمعقل ]| اذءركأو اراح 01 منعا لزم شدر 5 5 تلاق

 الدو منلاعرسأةلاجرالسقب « عاج لارذ 0

 عقنو اه باطخءاتلارس كتئشو 4إ8:أاذامل+لا هءانأ نمىنرعلالا ىأنأو ةماما مد ىض مأمأ

 الل عامل ى كت تيوراذاءاملاءتعقن نم هله -هملانخ_علاو قاةلاو نوذلاب

 موهلا نم ءلصأو مزج لاطلا ماحلاو كركن عدتو ةيرشلدب برشعىورب و

 ةراوحةمههملانيغلا,ليلغلاو شطعلاو هوىدصلا» نمةيداص عجب ىأ ىداوصلا هلدب ىوربو هبال

 لسبجلاىفةرسقنى شو تاقعج تالتلاو ةراخلاةلم_هملادا.صلاوءا رلا تشب فص رلاو شطعلا

 ناتلثو ىصأو هنامليذعأ اوهو بصحلاا عضوملا صقلاو مسيل

 مساقمأنبادههتساو ةماشلاوةيئاملاةلضلاامسهالاقو ها هلو صهأع نب ناسف نإ نع
 دشنأو الل غوهودحاولومعع 0 ١ اذهلو نيصت ىنععضاعىج 0

 امسوأن أ هفا#تررفنكل ل هحارف مال_سابل ت5 ناكول

 «الوادهاوشو
 ((هبناوجريرسلااذهنمعزعز « هبقاوعىشختتاالوللااوف إلا 2 دشنأو
 ريمج نب نإ علس ن نع قص“ ند ء ىبأىنثدحف ارمثالا باتك ىفايندلا نأ 5 ,وبأ طفاذشلالاو
 31 از_ه هرع تن د_د مم تلزاملاد سو هيلع للا ىلصقتل لوسر باعصأ كردأ دقو سابع نبا وم

 عقساف لوقت ى مو اهبانا لع هتاغم هأ هاب ا ةهن.دملافوطد هل لتاذجب وخ
 هبعالآ عي النأ ىف 2و و هديك اوك ى :رمست ىلهللا از هلواطت رعاه

 هيناودرب رسسلا اذه نم كر م هربسغىب تالهنلا الولهللاو ف

 هبحاصمه.وتحبالا لاف يطأ © نعلم عديربسغ ىشالأ تدو
 هسجاح ل سللاةلظىف ارقادب ٠ امك اروطوار 0 ليصل
 هساماو هلل و ىنتاع ه هيرق وهاب ناكر مه هب ارمدما

 ه.تاكدرهدلا رثذيالاتسفنان © لاكوما قر 0 ىف
 رلاَعف ىتقفن هلقو ىنعدج وزة همغو ىتدن ىف ىتشحو باطخلا نبا ىلع ثا ت !اقوءادعصلات هي

 سن أن بكلام لاتو اهجوزاجلا حسد هلماعىلا تك وةوسكو هقفتنأ + 1 ثعب عبص أ لفوز لحرب

 لوقت همام عسف ل يللا نمحرخباطخلا نبر ع نآر اني دنبهتلادبعنءأطوملا يف
 هءالأ لح لع الن أ وأو . هبناج ةوساو ليلا اذهلواطت

 هدداوجريرسلا اذهنم لزازا « ه«مءارأ ىناهتناالولهللاوف

 رغلاَعف ةدعت رآ ل 1 ا تالا 0 3 ا

 لا رهشأة عب ل فرعا 1 ن مادد آسر ال

 ((اعنقملا"ىِ مكلاالولىرطوضىبب 1-0 جيل ضفأ ب ينلارقءنوذعت ل

 اكل قدزرفلا ىلع اهبدرب ريرجل هلي وطةدمصقنماذه

 اعبه نيينملا نيباثعت رك » ىردأ الو رايدلاتب رواق



 اراب

 0 ل هكردأ 9 حالفلا كردمايحنأول )

 عالام نب ساعانأ هيدار أحامرابءالمو ةاضااوءاةيلاوز وفلاح ال_ةلاو ىرضاعلا ماعز بدسلاوه
 دشنأو ةرورضالحامرلا سءاللملاتاءاو هنسالا بعالم هللاقد ىذلا بالك نبريةءس نبا

 ((لصخوذد منلاط الا قحال « ةعيموذهبراطاشدول

 لكو سكن الو كسر ريغ » ام_كطم هو رداغام سراق

 لحال ىرةرهدلا قورمحو 31 ةعشو_:دم سأنلا ناريغ هذعبو

 هوكر ئ هو رداغو للا عيةرسراف ىأى رملان أش مختل ةدئازامووهىأ فوذحتادم,مربخ سراف
 ىازلا مضي لب ةزلاو مهام تعنريغو ءاهلا نم لاحريطلاو عامسلا فاوعلةىعطال_ةقامح#و تعن
 بولا فلج رلا ل زب اك تلابل ةز هناك ف .عضلا نامجلا مالو ةيدضلاءايلا نوكسو ةدةشملا ميملا فو

 ىزذلا ماهسلا ىف هلصأو موكلاوةدضلاةءاغنع رمصقملاة ل ههمو فاكلانوكسو نونلا ريكس كذلاو

 درو أ دقو هسهأ ع. ضف هريغىلع لك.ةبىذلا نامل لكولاو اًعيعْض لاري الف هالعأ هلةس أل عف رسسكتا
 اهبشتوابامريخاماو هر ورضاماةزمهلا فذحب ا شدو ادهاشتمملا اذهفنصملا
 لاط الاقحالو طاشن وذل س هرف ها الءاشول ىأطاسشنلاةعمملاو سرفى أف وذ تعنوذو نانا
 لصخوذو ظيلغنوكسو خم: ل منو ةرمضاحلا ىهو ىلب أن زو لطأ عدم اب وهو نيينجلا هاضىأ
 مهفويسنأريغ مهفسدعالو 2 هلودذح ىلعلاو ةعشدنمسأيلاناريغهلوؤو رعشلا نمىأ
 لحالااهعمو ىركت ىألاحلجالابو ىرخت هريخأ دةيمرهدلا قورصو هيلعمدو ةعشأ عن هنمو

 ريصلانالرارغلا سفنلرب لو تدثهنا ىنعملافقوزرملا لاو ل> 1| ىرجت ىأة.دعمءاملاو هبل وعغموأ

 تقوى لكلو اهلا ان سوفنلا ىلا ىرحتر هدلا فورمص نالوةءسطو ةداعسألاو ةدذشلا ىف
 مس ةلم-هملأب امهم ىنءعللى :ريكدلادهاوشلا فو عطقن اند هولا كلذ ىلا معلا هب ىبهتنا اذاق مواعم

 هظءضدقولاق لتواذا مو اهيذ هريغهجلأوا داخم هلدح لف برا ف يشن اذا لجرلا مك أن ملوعذم

 مدعللاغم_ثالا فبصئاازاوج ىلعهباده شنسم سصتلايا سراف مظاغلا نبا هد :روأدوو مج انمهضعب

 دشنأو امهىّوسملاو مفرلاج رملاو زن الاد>السح و اادوجو

 انامش نبل هذ ىنءاسن ىدحا © تعنمامْ ل رع ول كداؤفتمان

 ىلعىرت هلا نءاهيدهشتسالاقو لذ ىلع داعس تنانح رمش ىف ف نصملا هبدهشتس ا دهو تع" ىنععت مات

 اورعىلأ ةءارقك تاكربلا ىلاوّدلافيفْحَت 4_ةكس هنا لا ةحالهفليلدالونا ىلسءالج مزحتدقول نا
 دشنأو مرعشامو

 (قايللا عمرايخال نكحاو « انقرتفا|لرايحلا ىطعنولو
 ىلق نعت غام ىنيعنعتمغنمل ٠ ىونلا اخي ءاشول ىذلاوامأ دشنأو
 لاق زغلا ىلعو ًاندشنأ لاق نا.عءارك.وأاندشنأل اق ىرابنالانركوو اا ندشنأ همام ف ىلاقلا لاق
 : 1 انك رش نبدوعسماندشنأ

 ىلق نءتمغامل ىئيع نعتسغنيا ٠ ىونلا قايم ءاش وا ىذلاوامأ ])
 ىلرق نكت ناوبرقنمكمجانأ © امغأاك ىىحووشلا 1 نعو

 ((الاغندجيالمئاوملا عدت « ةبرش,داؤذلا عقد ةتئشول دشنأو

 ةديصقلال وأو هو هليقو قدزرغلااهبوج#:رب رك ةديصق نماده
 اليذ نسحأو انتجاحب ىأنأ .ه الل مامإابشا|_ثمرأملأ

 هدعنو

 ايضحت < رح



 ب
 عهد تعم تس هت تعدم و طق تقوم تاعاح قف سلا وع كح هت هم ع جب رت < ااناج تمل وحس وع فس

 ةرطام عج رطاولاو بارتلا ئ_ستةىتلاحاب رلاءافلافاوسلاو اهتءءاهتذعو عضوه مسا ىو زج ا

 رداقلاهيدب نع4ت ةئدل * هسفندحولا عخايلا اذهيأالأ

 (( ىنيرب: ناكدج ولف ىونلا مو « عوج تاامأورايططاىدنء) دشنأو
 دعبلاىونلاو ربصلا ش :ةزوهو نيتضشب عزجلا نم ةفص ىازلارسكو ميلا تش: عوجو هلئاقمسم
 لاقي عطقلاوشو ىربلا نمهل_صأو4-:تاذا لقلت درب نمىنبربدو | فوشلاةدشدجولاو قارغلاو
 بجاّماصونا ناك اذا ادا نا ىلءتدملاعضوتلا ففةصملادهشتسادوو تاز هاذا رالا ترب
 نكت ملاملءلىنهعىتاانةيردصملا سابتلا نموأ سوم ةملابةرو سكملا سايتلا نمافوخربخلا يدق

 دشنأو ربخأتلاو يدقتلا يفز وع هناقتدماىفاكامادعب ]| ١"

 : هوو وب ميو وجم 2

 (( موا وهو هنعشدا اوهلاوبنت « رح ىتنلانأولشيعلا بيرطأام ل

 هدعبو ليقءىفأن ميقلوه
 ملال سلاتاوعسلا فهلىننت « الودال بلا ءاحاءرملازرحال
 مئارجلا ةعاذاناوحلا أت * ه4تءاروراصنأ ءرملا عقنيال

 نمنوك,نأ تامئانلاد_:ءءرملاىنةىف تارئاسلا ناسحلا لاثمالا نم تاربالا هذه نوع نبالاق
 اَهَدنضرالا نمرادخاولو ردقلامو.:# عفديال رذ1لاوق وتلا هدشناو تانالا ل اتتال ىتلا تا داجملا 0

 بناجلا ىل_ءاضدأ قاطد وبرهلاوأ طل اوهو احعجءاالاو ىقتصءامدلا ىلا عاطت.ساوأ ٠
 عافترالاىلاة- ردلاو هاد :رااوهو مس ملالسلادحاو و اهناجنيعلااحو ىدا اولا حب عفو محاشلاو

 هرو رمضءايلا دازهناالاءابريخملالسلا سايقلا ناكو ثنؤد ورك ذيقترإل الؤاغت همالسلا نم قمشم
 دشنأو فارشالا مئارجلاو

 هلبقو كاظعلا عون ىفاحلاةرب رجل ةعوطةم نموه ْ
 53 حالسلاناديأب جلو *« ىثولا ىجذاءامهصلاو أرفو
 اهتأمتددلا'القوأ هسربع مت هبس.ةا:نأىل_هلتانأ نّةنأو

 ةبيغلا نم انافتلا باطل ئاباهتبس>و .عوبرب نم ناتليبتانزأو نيعلامضيديبع تبلااسمنأوو
 الم رومبلعز كتالي ٠ مهضعئثلكمهسحتتلزام 2 اضيأريرجأ|| لوقهريظننابشلا بقانم بانك بحاصلاق ةروفصعا-مأولوهلوقو ةموتسمال ب ىأ ةموسمو
 هيض لك نوبسحي ىلاعت هلوق ىنعد نآر لاب هماع ناعتسا دقلاق تيبلا اذهمعءال لطخالا نا ىورب و
 نم بد رقولاق راصتخانسحأو ظذل لجأ. ةن "الا ىف ىنعملاونايسملا هانم بحاصلاق مسيلع
 رخالا لوو هلثم سيلو تنبأ

 ديارتلادنءبائلادددحث يلو © هداؤف راطروةدعلاقةةاذا
 ىئاسشلا ب ذوشلا نماوعلاىلا تببلا ةروغصءاه:أولو ةبسن ىنيعالىربكملادهاوشلا ىف عقدو
 برعلا مايأٍب اك ىف ةديبعابأت دأرمث ربرح ناو دف هل بقنيدي.لا عم هناف كلذ هلنبأ نمى ردأالو
 "000 امولاوىرحأ ناكىلاظعلا شخ « ةمالم طيبعلا شي- قنا افتأأ| ]! ةريثك تاس أدل نما ف فاس سلا ماوعلا فاق امبالا هذه نارك ذواهط سفىلاظعلاةعقو ريك ذ

 مون ىم"اسا اولاد ةصامم وب و شا عام 11 وةئافالاءو و دايالا نطن» .راضنأ قيما ىلاظملاع و ولاق
 دشنأو ورع نفور عمو ةص١بقن فا*و سيكن ماطسبةسايرلا ىلع ظاعت هنالىلاظعلا|
 ليسا سس ب للسما

+ 



 فرس

 لام 4ساح و هدمةؤنامعنلا نمد وهذ 8 وأ

 ىراطظم' او ىسحلاط دق ىلا © م نامعنلا خا انأ

 ىراصتعءاءاملاءناصغلاكتنك# قرم قا>ءاملاريسسغب 3
 راصالا داتوأو كيلابتت# « اها ا دانك نك

 راكلاىدبالاب كلذء اعاقدو ه« مادمت 00

 نو أب م-من :االاد.مشتامرذ ملال آد_:ءوءاسنلا ىف كديغرتب رامون ' هللاةذهد_:عنامعثلا ناكو

 لاَمؤ هنا 000 "١ ضعءدهحن ورب ” ىلءهديرب هعمراوس او ىدعنيدي زنامعنلاىلا عرف كتر هاصم

 ىلع درومم لوقدام عم١اراوس الدب ز لاقهب ىةكءامسرافوداو ذأ ل دل ةاللاد_ وام نامعتلا

 ىرسكب ضةفناسحلادارأواهملانامعنلالائاغاو ةبافكداوسلارختىفكالإل نا لاق هناركذف ىرمسك

 هلاس رىأاكلأمهلوق هَماَدَمُؤ هلمقلا ل> ن5 قلأف ىرمسك<ب صاف لبقأ ف ىبقأ نأ نامعنلا ا ب كو

 ديدشتو ةم#ملانيغلا حن ناصغلاو صغاذا قب رب قرش نم ةهش م ةنةصءارلارمس ملا نر

 قرشت غسأ ءاملاريغي تةرسثول ىنعملاو ةديمعوأ هلاقألاراصتعالاو. ماعطلانصغنم ل .هلاداصلا
 رصد عبف ماعطاانتاسنالا نيا اون ا هغيسس أ مفءالاب ت صصغاذاف ءا مان

 ىلعوه ل_ةؤةمم“الا هلل اولءالد 0 ا كاوا ٌأو هغمسيل الم اهالم 1ةهبرمث:ناوشوءاملاب

 ةل-جلاو ناكرب دقت ىلع لوو قرشو ه اح ءاملاريغب قرم /ىأ ل عفر دقت ىلع لو اذوذش هرهاظ

 دشنأو ةمناثلا ناكربخ

 (( ىنيمريوهيمرأانأ ىذلانود « اوضرعامل مالحأ ةيهطفول)
 اهوأ قدزرنلاا م وحرب ركل ةدمصةنماذه

 نيد الزيد س دسم كالعد_ةو * نيدلاو مل ادعب كالوج لايام

 نب ولتوفاة نم د_ءاومىلع * هعطاقتسالاصو تاناغلل

 نددلاومالحالان مسواقلارق هصا# هرم.اكم فوج بص عشاي اهنمو

 ةلظنح نكالام ينادون انت وعمأ ىف مو دعس سعد هع : 4-بهطرب رحناو دحراشلاق

 0 تن :5ىذلا نودا اوضرتعا ال هناو دف تدملاو ٍْ

 (( هتغلب الالب ىسوم ىلأن با اذا
 رزاجْك ءاصو نيد سأ .ماقف هماّقو ىرعشالا ىدومىلأن لالب : اهي دعم ام امق ن مهمراىذاوه

 بصنلاهجولاو رم“ لءف ىلء لوا عااكوهبصذو نبا عفرب ىورب و لماكلا حرش ف ىمويلطبلا لا
 ىبأ نبا لاقا ذا هن“ اكذ همرك اف هت .ًاراديزاذا كالو و ىر<ىرش 4 ةغابهلوؤوهو بوصنمهمسنال

 تملا اذهلمقو هتغل.هلوشب هرسفمن ى .ومىبأ نبا غلب اذا لاق هاب الالد ىسوم
 رئار اهيلعتدةشاوديملااهب ه ت دو ساو ليلا «ةذافل |وكأ

 هدصق ىلع تضمودبلا فاهريسىوتساىأدمملا اهب ت تودساو هاك رهذرعمو هقاثالا فريق

 ةديصتلل ل داو رو زح عجرئارمح او

 رطاوللا.اننم قاويبل اهنع و. رئاود كورس لالط اة
 ىورح

 00 ا ا 2522-22-22122522 >-ت>تلت-

 ىتحلازاف رذنملان يدوس كلم ادي رب ناكو سوأ نإ ىدعكلذهر 2 وةريلا هك ءنأ ىرمسكي ىلعراشأ

 || نانامعت |! قافنه_:لذقن نامعُلا يضاف ىرمك 000 مص-ىقحلأو نا. ءنلا هل ثرب لف
 ٍإ فرسك كاذب زهع١اوىدعدلو بهذذاشد لد ةىفرعلوأ اوهو هقيد نمهبلا لسراؤ هال اذاه دمك

 ايدين” ديس



0" 

 ربدملا جلا ةمقكح وأد .؟ ليهسا لقتساو ءال“الت

 رومغلا ف ذقلاىلاطلا لعفك» لمهس ىلا ناترعشلاونتو
 ريسطم مو. ىف ناج لاصن « اريص«ىلوذا ملا ناك

 عضوملا اذه ىل_ءللاط ناكنا تملا ىنعمو#*ر و دملا بلك ريئاهب دن تاءذ هثالثةهملالا ذلا 2

 نالئالذبت رع« ذئاءاهدحاو حئاتنلاتاثردحلاذوعلاو "وهو لمالارمصة: أت نكدقن أل تقا
 تفطعجاتنلا تاثيد> قوف ءازوكلا بك ا وكن اكل وة. عسب رلا ىف تنامعدرلاو اهيذوعتاهدالوأ

 ءاسنلا ةرايزرثكي ىذلاىازلا دكررب راو ضوولا ىل_عرد_ةءالوهو هكرتتال ىبذر وس معسا ر ىلع

 رب زئأي ثان ذلابريضف هريدق: ىلا لا لاق كللذلا_ةفءاسنرب زتنأ اغا لوقو هريعن ىءلك» وح اناكو
 فورعم َْض هوم نا_ععشلا ىلا تلا لاتو بلغت نب ةءنبورعنب هبواعمانبا ث مشو ثعشناهعشلا اوانأ

 بويمن ب ركر نب منج نيريهز نثر ا ن هيه نبةعمب رنب سدقلاو سها هما اذهلما وم يةدئافؤ
 ىباكل بانج نريهزإ هلاتتيبلال هاهم ىعمامناو رازن نيهعمب رنبدسأن ببلعث نورنا
 ال ءاصوأ اربامرأ أت اهله « مهمه عاركلا رعت الا 0و
 هعءاولاق هيلامأ ف ىلاقلا ءاكحىئارملا قرأن ملوأ هنالالهل هم ىعءامناليقو ةرتجلاف:أ عاركلا
 قاوالا كة ةودقلايدعاب 0 تلاقو ىلا اهسأ رت عذر لوق. كلذ فو ىدع

 لوالا كاذءارعشلالهاهمو قد زرغلاٍلوَش هيفودتاصةلادصقنملوأو هولاقأ||
 هققرو هرعش_..طلالهاهمىقاو ىدعهع“اىناغالا فلاقو ىستنا هريغتامد ًارمثع هل قدح أ ىلةدملو

 هرعشقبذكن ملؤأوهو هقرأ ىأرعشلا ل هله لمتؤلزغل الاقو دئاصقلاد_صق نم |و أ هنا لمقو

 1 اهل أوةاكعدب و رثكشي ناك هناي رعلاتعزمال_سنالاقو ىدنكلارتح ننسدةلا سها لا وهو

 لوةيىذلاكلامنب دعسو ناشورملاو لهاهملا م4 أ ةعمب ريف ةياهاجلا ءارعش ناكولاق هلعف نم

 او>ارتساف طهارأ عضو «* ىذلا برعلل سفران

 «( ماوعلا بف اراوجلاىذأ « هلبحريب زلاقاع مريغول ) دشنأو
 افَوأو قدزرفاا امم وجرب ركل هديصقنمازه

 مارهلكم ورب موم-هلاوخأو « مايري-غ انتبف مومهلا ترس
 ارالا كو ادع شعلاو 0 ىوللا هلزتمدعب لزانملا مذ

 مارك ثدد+لا فرطبكومىف * ىل ىلا ديدجلاوىنارأ د-ةلو اهنمو
 هع” ىفومذل| نم ص أ مذو عضوم مسا ماللا رسكىوالاو بلطم لك باطن ىأ مارص لكم ورب هلو

 مانالاك_ئوأدعب هلوفو عابتالل مضلاو نينكاسلاءاقتلالرمكسلاو هلا خضلا ثالثلاتاكرخلا
 ماوقالاككوأ هاديىو رو ءالةءلاربغاككوأب ةراشالا ىلع ميضوتلا ىف فنصملامهنم هاحضلا هيد م شتسا

 0 ا ا ا ل ا ام يحس سس

 لبجلاولهسلاابنءقاضهدوتج « اكلمولو ىنبوذرهدلا نمأب ال )
 ثداوحلارهدلا ف نمأ.الىأف رظوأ رهدلاثداو- ىأ لوعفغمرهدلاو ه.هانهمالو هلئاقمسدمل
 ةععالا ول -جلاو باوملا ل_.ءاداهامؤأمو نا ىتءعولو لوعفا4>احالورهدلا ف نمأ اذن كمالوأ

 دّشنأو اكلمهةص

 (( ىراصتتعاءاملايناص غلاك تنك ه قرشا ءاملاريسغبول
 ىذلاوه و هلاَع 1 ناكنادعد رذنملانبنامعتلا هسح دو و بعد || راج نيديزنب ىدعلتايبأ نماذه

 ل6©؟7؟||/طططرر|ر______رررررر_ررص 22 للا آذآ
 دهاوش 4



 م

 سنا در تاغ صر -ع) 01 5 ءام-لا ىقايرثلااماذا

 كا و هظافلأ هلوهسالو هانعم برات الىهو

 ( فوغشلا سبل نمىلا بحأ# ىني عروق ءاب ,ءسبلو زل
 ْ ندجأ انآ لاق تاطوالا ان تملا قد نيضاش لا ضعمل با ؟ىفتأرق 5 42 هراثىف رك اسعنبا لاك

 | ديزي مأةيماكلا لد#تنب نو سيم ناس ةس نةيوا محب وو و رلاةديردنبركب وبا نثدح ىدادغلادهت

 لوقت تأمناق هيدامل اىلا ةللتاذ تن قشم د ىلا تلو

 فد امرمدو نم ”ىلابحأ 4 يف حاو رالا قف تدل

 فولأ ط_ةنمىلا بحأ © ىن.ع قارر-طلا عن بلكو
 فوفز لمد نم ا 0 تءصناعظالا عبتبركو

 فىداعول -ح نم ىلا لا 0( فاس ىمت ىف نمفقرخو تيبلا هءانع سلو

 فيذمو تبرطضت ىةو سير عت ج.حاورالا اهلها اهدلل اراه طالع تل لاح ةيواعمهعمسالق

 هلمع طظعج ناعظالاو ىلد ءالا نم ىتفلاءايلا شن ر و لمللاب ى أن ىذلا اوهوقراط عج قارطلاو لاع

 نم برضوهو فذزلا ن مدوالاءافلا مضو ىازلا عش وهو عمسم فونز لغدو حدوهلاىفةأر ا ىفو

 اهوحنو فوسملا لمذا ةءادعلاو سبأ مجب سا ءللالمقو ناردص م ىنععسامءالاو سالاو ىنملا

 نو نيعلات رو 5نم قالا خش رقت ةءايعاضدأد درهما قلاعقدو ءامععجلاو طنط ءاسسكى حلا لاكو

 سل لعاف ن مه-هأاح هل انا ىلءلوالافبصنلاو عفراىو رو خفلاباس# ل مقو اهرممكمؤ ناكملا ف

 روك ذااردصملا ىلع فوط ءمردص م لد وأب نارا ع2 ىلع ىلا كا أو ىرمعم ةراتةءاسع سل ىأردقملا

 نالنوكسلاو#هو رارّقلا نموأموذلا ل سمان ماما نعلا ترو قاقّدشاو

 تيه“ ةديسن الات قاقرلا ب امثل نيته 2:ىوغشلاو هريغىلاح و ءتنكسئش تررفاذانيعلا

 نمأ عدو و اهاضةا كاذب ترمس اهنا ىدنع نوعسدن الاقو ندملا نم هنر اوام. نءفشتةاهنالكلذب

 فرخلاو اه اه هرسسكو نب ثلا خف: فش فوة شلادحاو را ل طوف

 اة ا اصلا لوقو ب 2 معلا و .لاجرلا نم "ىلا

 تارا قير ادا هيلاغل ايي ا ا ا 5

 فوفدلارقن ن كل 5 فلكر حابرلاتاوصأو

 فرغ ةرالكأ م معو « قييرمسك ىف ةريسكلكأو

 فيرظلا شعلان مى قنىلا » ىهشأودملا ف ىيعةنوشخ

 ريزىأ ب ئانذلبربكف « بيلكن ءرباقملا شبنوافرلا ها
 رومقلا تن مءاقا ف دكو# ايو نمسا ول

 5 اهقوأو | ءيلك هاخأ م. ىثري ل ه1 ه1ةديصق نم ناذه

 6 والف تدضقناتنأ اذا قى رينأ مدح ىذب ا للا

 ريصقلا لمالا نم ىكبًاَدعذ ىلا لاط يئانذلابك ناف
 رثكر 000 5 اهنمعصلا ضايب قدقنأو

 ريس عد رىل-عة-_فطعم »* زوعءازودلاب ك1" اوكن اك
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 م
 يب بيب _ >7 767بااتات6آط بغسل 2525222225565 22 2 يب بيب بيبتبتتتبيبيبتتت1للا

 قف كانهىف لماعلاو تعطو ناك لا ثللذ قتابأ ارقوماحرأ هلل هرم لاو قطعة ملاك ت . لقمع هنعدذت ا

 1 هسهاإلا مسحت" ةملا هوم سنا شاومظءاذا مهو كمل هلل ىف مدللاو ماخرالا عضو مول ْ

 د ناو 0 معلا اواهوقن 0 اذا ىنامعا عزوبي يع الو نمواولاو هرورضال نون

 قلنا ل كل 3ك ىو ا اوم مس :ظلشللاو لماقتلا_ةهب رو قئلاوماهفتسالا
 فذخ قدعيناب ودع عقونا مهةحأو أ ةاتناكو ءاملاونا فذ _> ىلعوةء:وةبار لاول .دسولاو

 دشنأو نا مالوأءابلا

 ا الادبع نينا ها يسمو ل

 0 داما مهري_ع 0 ع 1 ا .هامو

 اواعول مزحلاناكو ىنأتلا نم * ا 0

 ةسوس

 لسرهدعب نمافلوسرلاططر * مهو ١

 لق ةرظتامملا نيعزرع نم *« م-هبالعتاالا بكرلل تلققف اهنمو
 لاكلااهبتلاّمخاة.لاعدجو ءأ# رصد ىأر قر ا: #س نم 1-2

 ةلمهللاءاسحلا مضاايسملاو نءترحاذإواه-ا نع ءىجت ىبعةاضلا هبده شتا مبحلا نعنع نمهلوقو
 ّح دهن لقدر طذلاقيو ماش اب مضو م مس هل 0 ارخص مروصةمةيَدكلا ديد شةوهددحوملا خفو

 1 ركس هلك عمج فاكلا كت لاكلاو ترتضذ هةحمءانطتلاة+او رظناهمدقت: ملاذا ءاملا كاملا

 (( لتتم نورس ولاسارح ىلع * ارسشعمواهلعاسارح تزوا#ت ]' 2 دشنأو
 هلنقو هناوهشلا سدقل اى أ هقلعم نموه

 ل-عمربغاموهل نمتعتت « اهقامخ ماربالرد_تةضمدو

 لصفملا حاشولا ءانثأض رعت * تضّرمت ءام-!!ىفايرثلااماذا هدعنو
 لضفتملا ةسلالا رتسلاىدل *« اهبامثمو:تضندقوتئخ
 ىلضتةيامملا كنءىرأ ناامو + ةلمحكلامهتلا نيعتلاقف

 لجرص طسعمل.ذان. رثأىلع * انءارو رك ”ىتغاهمبتحاوت

 دةل عاملا نا ىبعصغلاح رس ىف هيو و ديس هيل ع سنس اسارسحتز واخت هلوقو هر ا نعام ؟ ةضيبلا

 نتواول لكنبب ىذلا لصاملاو هدالعلا حاولا او تيدتناتضرعتو 1

 سامللاة: .هماللا كر هسيلو ثدبلا دشنأو هعل اذا هون ىضنىرهوأ لال اك تءلخسضاو هررخ هم

 ةلجلا نا ىلع تضا دقو هوشة لانا 0 اوم ا اد_-اوارون سالالا لضفتلاو

 نراقت ملاذا ةلءلا نا ىلعمونل هلوقعضوتلا ففنصملاديشتسادقو ردصتةيضامتناكاذا ةسيلاخلا
 تينلااهبتجرخ هلوقو با.ةلاوضن نراقمل مولا ناله لوعتملا بص: بم ةئ.الوماالان ركل عفلا

 سدقلاُىرسهالوق لثعابرثلا فاورثك ًادقلماكلا ىفدريملا لاق ءاملا ف فئصملاهدروأ



 ا

 ةل_صى ةعئاولا+-.كاثلاولو ىرأ لوم ةلإضىفةردقملاة يناثلاو باو ىلعلادوهو لورلدا -

 مرن

 ةفصهدعب هاو همئاكملا ةيفرظلا ىلءاماةمبا هةناوامدئاعوهو عم«! لوعتم عاسلاو م -ألوعقم

 انيمغ أل والاانلعأاذاقاسكملالاقو اعمام ل لمملاءاريثلالاقو هريمكوخ "الا تيطعأ تامعأ مهياق هل
 | هاريامزيج ال هنالل قالا لعافانفذحىناسثلا|.:اعأ اذاو ةقيقملا فرك ذلاد_ءب راعماهنالفاشلا ىف |

 ىف هلوق ىلعود> او لوم« ىلع نيا ماعدراوت نمءارذلا هزيجيامالو رك ذلا لبقراع تالا نم نوب رمصبلا
 حم ولامع رآدارملاسيلذا مهس» ولاموهولوعسقملا ف عزانت عمو ءوقي نيبو نماث فد->تددلا
 نالزيمك:تربلا فود_ءرب لظاد_ءم-ولام مع#أو دعري ظل لق ااهارب ولام رأدارملا لب لمَشلا
 دعرأو راصىنععلظو واباهد_ءبىذلا باوةلةطدارظاىفءاللاو ىناثلاتدملا لو ىفباوسجلا
 مدعرأاللاق هماودو لعفلا توم ىذةةمد_ءرب ىلظا هلوقو هلع اق مدام ءاند ىلعدسعرب و ىل->ر)ا

 اهدحأ هحوأ هعيرأ مالالا فثلإو ةدعرلاهنذ_خأاذانالذد عر لاق. لو.عفلل ىننمدعربو كلذ ضّمقب

 ربدة:ىلعةيريخلا ىبءامابوصئم قوذ<ر ار ةّةسارةصقانا منا ىلءوأ ةمانا منا ىلعامانوكمب هقم عنا
 هنالاردصمناكن اولد ون:اهةاعتناثلاثلاربخلاو ناصقنلاوأماقلا ىلع ةبلاحلا ىلءوأ ناصقنلا
 يدفم-هانيلع انظ « ديزي لاوخاتمتب  هلوقفاولاةاذ4ولعقلاونالر دال
 لومم دهر عن ثا ذه نع لهذي, سانلا نم .ريثكو ديدق لماع لج الالو ءتمنوكت نأزوحيادظنا
 لل-صالا فوهذ الح نور ظلاد> آت ردة ث .-ونيؤرظلا نملك ىف ه>والادذ_هو اةاطمردل ملا

 دشنأو نام الاانههيدارملاوةمطعلال .ونتلاو ليونةلهمص

 ىف اطءةلاوهو ىتفلاّرم © اعروتننمول ءلّرمض ناكام زل
 بقعاربصاهارأ لسو هملعهثلا ىلصىننلا لة ةني>تام.أ نمثرحلانبرمذنلا تنن ىلمل لمقو هلت هلئاق
 قفومتنأوةسماخعصنم « ةنطمليثالا نابكحاراب اهؤأو ردب

 ق2 بئاكرااهيلازتناام * ةيخحت ناف اتيماهب غلبأ
 قف ىرخأواهنك او تداج © ةحوفسم ةربعو كيلا ىنم
 قطني وأتم معس) ل هتداننا رمضنلا نسلق

 ققغذت كانه ماحرأهلل « هشوتتهمسأىنفويستلظ

 قرعم لخ لعفلاواهموقنم ه ةيمل تن "الودهمتأ تددلا كرمذ ناكام
 قفئيو ك.دلوا_ةدامزنعأب *« نيتأتاف ةيد-ف لبا تنكول
 قدعد قمع ناكنا مهقحأو « هل سو تدص نمد رةارضتلاو

 اذهتعمدوالا5 ملسو هلعهشلا ىلص ىبزلا نأ :ةابلاث ةسّش نيرعنعنامالا جيرفلاوأ «حيرخأ»
 تءدنرعمريغىدانمابك ارايهلوةهفعأو ةرووم هرعشمرك ااهرعشت الاقيو هتلتقام هلدق أن أل بق
 هناظملاو رمضنلاربق هيف عضوم مالو هنك اسةيتكو ةثلثملا خذو ةزنمهلا مضن ل ثالاو نابكرلا نما دحاو
 اذامهمالكنمو ليثالا ىلاريسملا ىفاهنم أ دّدبد ىتلاةليللةبماخ ل ل ىأ ةسماخ عبص نمو ملعملا لزنملا
 هلالدل تيت ى أف وذ <ىناثلا غاب لوعتمواذك موب ةيشع نم ةنظ ءاذكعضوذ ناكملااذه نمت جرخ
 مهجب وك راو امدهدودن اننا و اهيا رأ غلب و بذاك راهي قفختادبأت ايلا ناف هءاعدد_هنام

 رغذملا لوعغملا ىلع فظعد :ربعو لصو أ ىأ غلب آ هيلع لدر مد؟قلعتمىنمو بارط_ذالاقةاناو ةبوكرا

 حئاملا هلصأو ريع ةغص هل اواه.ةةسم تدعاسو معادن ءاجأ ى اهات داجوةبومصمةحو سموا
 قدرطلا ىف ىهو ىنةةن> دق ىرخأ ريع هيلادأو ىأىرخأ هغص قهذتو ةريدع ل ءفطعىرخأو قشسملا

 تناكنادعب هلواذتتهلاوخا فو مست را صديرتا م ىلع ىرجاملاهنمرمسحت هرخآىلات ا ظاطو5 دحوم

 بدي

 0 ا ا ةطل كات ا نانا ا نحس فلق اد كا م ا هلم يعل عل

 نع
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 30 © اسنلاو هدوقعمن. .عيسضلا ةرئاع

 هاصصلاتاهتلاا نار « اهراد ىأ:ىلعىل .اقركسذامو ءا

 يقص عجب ى مو رولا ىلعنوكتضارعلا# هراخا ئافصلاو ةراخلا نو:لانوكسو ملا خفي لدنجلا

 لثعك يجي ىذلا ل مهملاداصلا خب ىد_صلاو حاص ىأوقزبىد_دلاقزلاة.فاقلاوىازلا“قزوأ|
 اه لا !ناناعلا ر رقىاىز 2 ريل لاق حلاصنععلا هبت ,>ةأم لك الأهلوق اه دريغو لاما فك د وص '

 ريش تزرذو همس ع نم ةيلدخالا ىليل تامقأ لاق ىنئادملا نءىاغالا ف جرغلاوأ 4حب رخأ عفان ردَقلا اًذهو
 هيونربةاهلعدك اأتدعصن ةةروت ىلع ل_سأ ىتح حر بأ الهنلاو تلاعذاهلحدو* ىف ىضواهجوزاهءموةيون |!

 اولاكمذ هلق طقةيذكهلتف 0 تلا وقل كامو تلوح م هيوانثك_ءاعمال_سلاتلاقفإ]

 2 ”ىلع وسم هلااخ تنبلا تاسةيليخالا لما نأو إو لئاقلا سيلأت لاةفيكو
 اهسأ ارىلءىل 1: ىر 0 هر عرق هبارطضاو خدوملاب ارامل ةنماكهموربقلا

 مهاربا نع سدالاو سجلات اك ىقاير كزنقاعلا«حرخأ او#هبناجىلاتةقدفاهتةو نمّستاف

 تلاقهملع ىمل 3 هير ريقاذ هىلم لانا لاعفاه>و زاهعمو هيايخالا ىلإ ترم لاةىرواسنلادي زنا

 ىلسد دات الارق ثمل ىلد !نآولو لوق.ىذلاوهسل أهي ذكتدي رأ لاق ه-ةمديرئامو

 تا ار رمل ع نمحيرخدورتاطاذاف ةبون ايكيلعم السلات )ا عؤهيلع

 دشنأو اَيفتلاواتلاطق ناترصما زيت لع ةرتق هربق سنجل قل

 (اعدعنوك تولوماركلا قاخ * ارهظم الإ مجارلا كةانال
 دشنأو ًايشثالعال ىذلا مدعملايدعلاو دجواذاىئلأن مءافلا, كفل و هلئاق مس

 (راهطايتتا ولوءاسنلانود « مهرز ام اوذشاوراحاذا موق ل
 هلدقو برحن,نامسل 1ص واشد رقاب ح دع طخزلا|ةديصقوخآ اذه

 ةراجتساو 5-3 نم ةكك ع 3 5 تامصؤازلا برب ت ما> ىلا

 راضتو ىقدرشتو كسنءو ىف 0 اهعرادمت رج ااذااياد_هلابو

 : راكرأ او نو-ءنم برخ_.امو « 412 طع“ ” نم ضزبامو

 راتةاد_عب شد رقىن-:اومو « ال->وانئاخ شدرقىنتأجلأال
 ىراصنات اطلت هينملاىف 07 تةد>دوو برح و :.نوممملا

 راصبأ 2 ءعذر ىتح « « لظاهئايحأن ءفشكتتم-ب

 هدمصقلا عاطمو تعيبلا مو

 رادلاة نمد ىعاس نمت رغفأو » رام> اب ىل هل رق مسرلاريغت و

 ربت بواسسارعنأ) .. يسكلوششاو
 تيبلالوأ أو داعست ناب اهلوأ لاريهز نبعك هديصق نموا

 ليغلا عمد ولام مع ع اوك انآ هنعوقد ولاما قم موقأدقل

 لزق تا قوسرلا ب م ا هلنوكينأالاد زر "لفظا

 نوكنالدةلنال.ة:ل اهدحأ روما ةعه نا جي تدملا اذهىفةدمصقلاح رمشىف فنصملا لاق

 ةنسح ةوسأهللأ لوسر ىف ؟- ناكدقاو فر دقموأ هللا كو 1س هل هتلانو< وقام معلا باو الا

 نالومممنافرظعدبارلاوثلاثلاو ليغااءاريولامىرأ ىأىرأ لوعتمىناثلا اماقمم .وةأفا ىوريوأ
 موقأريق كن مالام ىر أردو نافهبعمأو هبىرأى ااا ]او ةسمنان نيدفص اردقنا عمسأو ىر“ الأ 1

 دعرب لطا- تملا ىف هلوقناله- | !اولوه.ناثلاولااو حس داس لاو سمانا نافوذلا نازه طقس "1

 ستشد>د>” “ا >> م تت م م م تيس لل
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 ديعم مأ نم نب وقأدف سراود © دم-مثذ ميقملاب اراد تدشغ

 ىدتغتوماقلا لالا نمحو رت « اهكسو واهري_ك* مره ىلا اهنمو
 دلت الو برق ىذ ةكلشا # هدر كرم" قنقت لاقنأولا

 دود عم ذدئاعنم اوهرالو هنا هبفتايمل د رىوس

 ْ دوزتوه ض٠: ثروأف ع ةثاروتامدانهنم كحإو تدءلاد»ناكولف

 |اهرخآوهو دعوموخا سفنلاه_:هركواو « هلاف تامسااءورىلا دّوزت
 1 خيسوتلاو را فريسلا ريصمتلاو نرخ فأن وقأو هلا شراودو ناهضومده-مثو ميقبلا

 | داقلاو مطلا هكجرلاو ود-غلابريسةىدتغتو ل-ءالالوطأ مالا ىلامللاو رييبلاة -عرمم

 ىنعملا ىلع فطعلا ىبعاده اش باك لا ىفتدبلا اذ_هفصملادروأدوو ليلا قيضلا قلخلا سلا
 مثالا _هرلاو ةنايحلاةنالاو مئانغلا نم هنوذخأت كولماناك امعد رلاو رثكك سيلا ى_عمىف هناف
 دشنأو نك اسلانيمطلابئاتلادوتاو جالالاذئاعلاو

 ((لنابيش نبل هذ نمهطءةالاودب © ىلا حجيمست ل نزام نشك وزب

 اناهناو ئمفرعدلا نماوسل * دد-ءىوذاواكناو وق كسل

 دشنأو اذافامه-رثمدقت

 (( بسس ضرالان م امنسمرنودنمو »ع انتومدسعد انؤاد أ قتاتولو)

 برطدو شويىل-هل ىد_صتوصل * همر :كردذناوزودىدص ىلظل

 اهعلاطمو اهو آاعوىلذ هارد ن.ىنالةدمصق نمناذ»

 بصومتغامدعب يكح ماله بوأتم قراط لايخملأ
 ءادصالاو صولا نمسصومهلوق كلذكس لو نونا حولا ني سيل ىريكللا قىنءءلااههسسنو
 هكله أ ىأءادصدتلا مد اودادص مد لاقياهريغو لامملاقكتوص لعك بحي ىذلاوهو ىدص عج
 نيتحوتةم نيتامهعبيسسو ريقلاٍب ارت سمرلاو هبمحف اش هنمىدصلاعم-»0تاماذا لجرلا نال
 مامرو مرعجلاو ةيلايلاماظعلا مملاديد-توءارلا .كهمرلاو ةزاغااةنك اسامهوأ نيتدحومو
 دشنأو ْئذثالهذهلناوحامترالا ىهوةّشا شهلا نس شبيو ىلىأمرب مظعلامرلاقي

 (( حتاقصولدنج قودو ىلع »© تلسةيليخالا ىلمانأواو )ل
 مئاصربقلا بناجنرم ىدصاهلا © قزوأ ةشاشبلا ماتم سل

 افوأو ريان هول ةدبصق نمناذه
 جان كللهيىبد_لتأوام هو » مئاطمووملاايصنم ىداؤفلهالأ
 ئاصشل |سوؤنلا ىولتاملحارس .© هل-ءمويلا ف نكنادغىف لهو

 نتيملاىلمانأولو
 عتاوكلا نويعلا ىللىلا فرطب » تدعص“ الءامسلا فىل_ءانأولو
 حوانتلا اهراؤن ىف عيرلا عم © هةرعىلااي>وتاس .رأولو
 حلاص ني لاهي زفاملك الأ © هلانأ الامع ىلسسل نمطبغ“ال
 ضال فاطثلاح وللا دّرصاك *« تدّرمعؤ فاضتسملا برش ىنتقس
 تاو ةلاءاسنلاربوىل_ءماتو هه اهات ماذا ىلل نكح.:لهف

 مثاس عبس مدلا نم راجا ف داجو * اهتيكح:ىل توما با صولات
 حزان هفونةلاريسسغمرهظىلع .ه مهحانج تاصودققدص ناءّدفو
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 هنيلةدحاولا لذتلا نونو ةبتحتو مالاارسك,نادللاو ةلبوطقوص»و قسنعلا ىتاجةسةلاسو درب

 قذحب هعن_صهقذحو ةهجلاةعس اهحدمسرتل ناو رهظّدارسو رانلارع-سلاو دقوأ ءرمضأو
 سفنتنح ربو هستقنبالاد هتعساع.سلارعج لكملا هي_.ثرخجءارو مجواهرسكو واولا ختي راجوو

 اممرخآىنمعرعأو نيزيعلاخومق"املاو رظتلارد:ةردبو ةعظعةرد-و اهسفنقيضترهتتو

 يتال دهاو شو

 ناوأت الو ا:طصاومإط دشنأو

 دعب هيد ىلعتاموامنارم هذ ناك هل ظن ذح نب ب هركى دعم نب رذ_داا نبل مرح همءاوقاطلادب زف الوه

 هفاضأف ىطنم لزننابيشىنبنمال_جرنا ىارعالا ناو ىنانشااو رعو أ ىور نافعةفالس

 ديبزو ألاقذ كلذي نام شو :,ترختفاف برهو ىيساابهملا ماركس لف هاتسو
 ءاكحلاةيرضب مترفنو »* ّم>رفدقنا ناكر اانتربخ

 ءاكو ن-س>و قتنم | ع ىندأناكا هراعاىرمعلو

 ءاوشوهمعنوح ويصف « انيخال كوخأ اًءمضلظ
 ءاو_سلا ةءوسسلامو-هلاب « نكنإو ىيدنلاةموح بل

 ءاولغىوذ |معص واع «انوهفاسرم دعم نم ملء له

 ءاخرو اورصدأول مام ىف 0 اوناكو مهلعان رس اوثمي

 ءاقي نيح سنا انيحاف * ناوأتالوانطكاوماط
 ءال_صلاهيركاهنماولصتو «» تفانأو ترذ_شنتاملا مث
 ءاقالادنع ناعطلا نوقدصد *سأبلهأاوقلدقاىرمعأو
 ءارعلا ن_.سح ىبالا مقدور دق_ءبملا انائا عري قماتتا

 ءادفربغب نوتر بصدن نم * انولسواو معطت_ساام اذاو

 ربخةبئاعجبئاوجو ةبرضالاهراعريم2و لةةىذلا ل جرلا مسا ف اكللا ديد _سدوربملا مضبءاكملا
 بايسشلاهعرسةمهتملا ذرءاولغو ريةتاوهوانتعجبءايثالاو اهعطقبئأ داللاب وياموهو
 اهبّتملطصا اذارانلا تءاصتنماولصتو اهسأرت عفر تفانأو اهنذبرخلا تعفرترذشتو هلوأو

 سسياتاوالانالاخلاو انهطصموقلاءال اوهيلطىأ اوملطهلوو راشلاءالصاملاو مسكات ءالصلاو

 دشنأو ةيربشف:تدبلا فناوريخلا قدأو سدل م فذغ ملصلا ءاب نيحلا سيل مهلانلقف لصلا ناوأ ١

 ((اربخ هللا ءازجلجرالا )
 الأ دهاو شىفهحرستمدقت

 * ولدهاوش

 4 لاملان مليلة باطأ لو فافك « ةسشيعمىفد“ال ىسأامئاولو إ» 0 دشنأ

 ىلاثمألئولاد-كلا كرديدقو » لئؤمد خلى سأ ا فكأو
 دششنأو ءاملادهاوشىناهحر سه دقو سدةلا سعال ةدمصق نم ناذه

 (دلغج سيل سانلا دجّنكءاو «تعمل سانلا داذيدج ناكولف

 اهفوأو نانسن مرغا محد ىلسىبأ نري هزل ةديصق نموه
 1 210011070011700 2 زيزو 77377212227 17722297712277 722257227 757737777 97 2: 92 10-2122529: 127ج: اي 0211522777227 222ج” ص ل 12 نلت بج
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 010201 ركل طك رعامل تبلل ىدلنم
 ربدنم اهحريف هيلست * سورعلا ل دذ لثمسىنذا4

 رغلاهيد_ءاسىلءيك أ *« اك نات اظح ناتنتم اهل
 ردو عير مورف نكر « ءاسنلا نورتكحرزءاه
 رع_تلادماولاابفعرضأ « نايللاقوصدك ةبسفلاسو
 ردتقملاعناصلا ةئذ-ح « َنلاَة ارك ةسجج اه
 رده تاذا حرته سف *« عابلاراج وكرذم اه

 رخآنم اميق امتقس * ةردبةرد :

 ديرب امرغأرام عجريودعدو ركسوأءادهطلاةيىذلا ممل ارسكو كذا خبر خو ثراحمخ ىصراسةلوق
 هملعود عدمت كف دشرب سبل اه هراسقثا لجرلا ىل_عودهيوىأةبرد_صمامليةو هريغبهعقوب نأ

 راتثالا ناودعل_جالءاد ف ماخ ىف اك ىأ هدب أنمى أر ىلءل.امتللوأ ةيفانثتساواولاو هكلهيو
 اهقاب ىلاغلا نيوذتلا ىلع اه_هاش عارصللا اذهةيغلالا حرم ىف مساق مأنبادروأو دششرب سر ىهاب
 اعزمتلاد_,ءنب ةمال_سوهو ىضاعلاو كيبأقحوىأ كنأوال هلوق نرخخاذكونرمتأام
 ىهودم' اللا اوسباىأ اوم التسساو رباص عجن يدع ريسصو ناب فطعوأ موقلا نملدب متو
 ىضاعلاة نبا ىهو ةيراج رهو درانئأرقو برحلا دش نمتاعتشا ةلوهمءاميتقرحتو عردلا
 ةجرحرتلاهئلَممملا ىهىعالا لاو داجلاةةيقرةهرهربو اعابتاه هج مضْسَعلاْى صاوأر تح و

 ةنايلاو صخرلابيضقلا ءامللا مخي ةبوعرذلاو ةسعانلاةياشلاءارلا مذبةدورلاو همعانةصخرو

 ءاللاهيفىرجي نيحار ثةهدشأو نوكص رام نيل وهو قرولابرطغنب ىذلارطفنماو فورم رص“
 ةرثكل مالاكلا م_.طقاهتزي علة ثامايقلا روف هلوقو بدضقلا ىلعءدرهنالرطغالا ل هيمو هضع: قروب و

 دياكأو درايداصلارسكو ءاحللا خت! رمصخو اهدحّر سلا بورغوةكحاضا منانساىد,ترتفتو اهئامح
 اءوثف هلوقو اهتيكروا تولع اهتيدستو تدرقتوثدو ليالالوطأ ءاتلارسسك مالا لماو ىسافأ

 افحزتابقاقهردصىو ريو عبارلا باكا ف منصملا هدرو أ دقو مف رلادب وف ىورب را ايوثو تيسذ
 فوخ نم ةدشىماتولب وطلال مالا ىفالا لوصولا فد اهناديرب ىرم لا لاق نيتك لا ىلع

 كيكو مفهداوغي تمهذا الاهدنع هبا ضب ىرسنوا بدلا ل صو ىت> 4. قيكر ىلع ف>رثفاهئابقر

 هفيفخ سرفىأ ةناقيخو عزذلاعورلاو رهظ:شفيوودععتاكو سراحاكو اهدنعنم حر

 قرة ةمرمثتنمو هبة نا هلاق هللا فعس هبشةيصانلارعشافو نيتامهعنءسو ةدارجلااهوش

 فيظولاو ىصلادماولاو ريغصردةبعقو مدار ب ككلارخ 1ىقتيبلا اذ_هفصلادر اوأدقو

 ةفاوخاو رئاخلارخوملو> ىذلارعشلانيزونو هئاثعنتدو ظءاغرعو رفاهلاقوفامه_هلع
 ّس

 سنت: ءارو ةزرعو هد>وممت ىاربرك زنون رثكم زال نغءدو حاشا ىف
 نالاقو ناريغص ناعهكاو

 نم عطق:هرتبنمو نيقاسلا اةلضءام_مناجو لصافللا ىتلهرباةسل امهناديرب قوزللا مهدلاةبدتق

 قرغلاو قرفاهب سدلءاسامامهزنعنادب رب ةمدتقنبالاق ءاساملاةرذعلا ةاذصو لغفكز و :دشلا

 -بفاحو فشكزربأو ليسلاىرجليسملاو بيعكلذوىرخالا ىلءنيكرولا ىدحا فارمثا
 هف-اجيرسكلاب فاح ةيدتقنبالاقو هب زعام لك علقبرمذمو مظع ل ب#سءافوةل م همءام مث ةموعطم
 ةعملا ءاطلاناتاطحو باصلا بناه ناةئةمو بوثلا ارخ [ىل.ذلاوب راقتمنا درمضمو ةرضدلا للا

 هاظح تملاقب ةينثتلا نون فذف ناتاظحدارأ ناهد أ نالوةهيقو ةبدتقنالاق معللاتريثك
 ن'اكديري بك أ[ هلوقو دوجأ ل والا لولا لاق اغلا دازةرط_ضافاة عمرا ىأاةظحدارأهناىفاثلاو

 اذهو ىصاونلانو ردو ب ئاوذةستةنالاقو ةيسصاتلارعشرذعو لربك أو اكرابارءاهنسمقوذ

 كلاب نععو



 فل

 ليلقوهوةيهانلاالي ماكتملا لعف مز ىلعةده.ثةساتدبلاو قادشالا ىهوةمزل عج مزاهللاو هندي
 (( لن اغريغبئادعادومالو 0 هبحأ النو وللا ىف ىنام تو دشن

 هلءقو' صوحلل لماكللا ىفدريملا هازنع
 ىلطاقكىدوأنانعزنو ٠ فذاوعتطشأدو موقلابالأ

 (( هلئاتدوجلا عنعال ىتف نم : « هيناعتساو رذلاالمدوج ىأ دشنأو

 نبوريبم ىأنءسنوب ىكحو هرمسفادحأت ءًأرامو ىنعملا ض ماغىنبلا اذه همجاح [ ىف ىرمش#زلا لاق
 هنامعزو لْضلابصت,ىلتوأ هدروأت بلا اذهىواذسلا لاو هلا الةفاضان خلا رس هناءال_لا
 لك شموهو هرم ملفتددلاةيقبامأو لاق شالا نسحلا ىبأ ن عك لذ ىك>و ةدئازالناو ىنأ ل وعم
 تاهتساو لد لااطوقرىتلاىأل حال ىتااالدوطنينأ هدوجلىبأ ركل حدمهنا هائءم قلوقأوادج

 داّرول طارفل ت05 « انتءاكص نماوز اكوانول كدساو لاقام ال من تس ىأ الهدوج

 منىلعد دوعت هله اك قءاحلاو عنعال ىف نمد رداصا م ةءس ىآ ال اق سا مننا ىأان ومد مدون :وةدس ىأ

 ىلع بوصنم هلتاقف هءزعال _25ناودو+لادارأ لئاق دوجلا عنعال هل ووو لادمدوجلا عذع من لثاقىأ

 نازو ولات رجالا ثوم اوهرةفلا لاقدقو هرققيدوجلا نال ءايا لّدؤ لاح ف دولا عنعالىأ لاا

 لاتام هيلع كلاذيدوجلا هلة نأدي رب نم عنعال هنا ىأ لو عمم هنا ىلع هلتاق ب صنت
 هلئاسنلاقتءلفاميدالل « هسفنريغهمك ىفنكم لولو

 نا كلذ هعنعالف كلذ عمو هل لتاق ثللذ عاف نالهماعءرك نم لت نم هلتات ىنعمنوك.نازو< ولاق

 نالد_>او هرعش ق ناسيملاناذهن روك نأ ميدل اومه :ؤاةةأق 1 واتاق ناف ىلا هةهّنلا لاق دقو هيلعدوح

 كلذ عوو دقو رخ ارعش ىف رخآ اتيبىفاثلا نوك ناز و< لب اهب وص:مىااثلاو ةيفاقلاعوذ علو الا
 دشنأو نئ.ّنا اريثكءارعشال

 «(رفأفاموقلا دال « ىراعلاةنباكيبأوال
 نملجرلاهنامتاحو معز و اهريغو لضةملاوو رعو أرك ذا ثرتح نب سيلا ىرضال ةدمص5 نموه
 اهقأو مثج نب ةعيب ر هل لاقي طساة نر غلا

 رمتأنأم ءرملا ىلعود_عدو * ردت ف كور نوكأ

 ريصاعيج ىلو> ةدنكو « اهءاي_ٌأوضنب مت تيبلا ك.بأوال

 رثمويلاو ضرالات كرت « اومالتساو ل.خلااوبكراذا
 رمح وراعنااهنم تلفأو لااا اخرا ثولتفد 0+ هو لاق نأىلا

 رصت:ًالف ل-,حرلاةادغ د « اوذلاباصأ مهسىنتمر
 رطفغنملا ةنايلاةبوعردت « هد طخرت دواز ةهرشرب

 رمدخ بو رغىذنءرتمت * مالكلاعيطقما.قلاروتف
 رعشةمهيشخ نم باقلاو « ماقلا ل ل دياكأت ف
 رحأ اونو تيسن ابوثف ٠ اندست تودالف

 رسءبايلاىدلامتشقرلو » حماك ىلاكحص انرب ملو
 رسثتنمفعساهيجواسك «* ةناقيخ عورلا ف بكرأو اهنمو

 ر-عقيظو هفبكر « ديلولا بقت لثمرئاحاه ٠
 زايزت اذا نيقتدو ب.سأ ٠ بالا ىفاوكت ناثاح
 رتيثم امسيهتاح مسك © ناعفكا امجامعك ناقاسو
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 ايلاعسوت نآض رععلاتاذضرالا نم اكمف هللا ككراب فاد ست الو

 ايفاوسلااهف يرلا ىلع لس. « ةرفتقب ىناققلخ امنأب

 تيبلا دعبتال نولوقي
 انوا تصصأو ىنعاولدااذا » دغىل_ع ىشنمحلادغةادغ
 ايام سمالاب لاملا ناكو ىريسغل * دلاتو فن رط نم ىلام عيدأو

 كلام نب نزامن. ص وةرجنبةعمب وزب "لح نب طارقنب طو>حنءب.رل نبشالاما ميهيقلف صراف قد رط
 هللاقذ هبعادمعس هاران اناس مهب أ والانج برعلا لجأ نماورك ذن مذ كلام ناكو مهتنب ورع نبا
 5 ريمالا هللا لص أ لاقف قدرطلا عطقو ءاد_لا نم ْك:ءىنغام املا كوعديى ذلاام ءالاما, كل #حي و

 هيصة ساو عن لاك ىجتتو ل عفت ادع كلذ اذكر !ك.تبصعتساو ك ةينغأ ناف لاق ناوخالا ةأفاكم نع رهأا
 هلا: ه ثاله ىت- ناس ار كلئام ثكمو دمعس ل 25 ىت>هعم ناكور يش لك راني دهام هملع ىرسأو
 قمررزخ وهو طة سف د.عس فرغ ىف نام لدمهضعبلاقو هن رغوهض ص 0 ذب هدمصقلا هذهلاقف

 تحن هدمصقلان لات ضو وهند>و وهب رغنمتأرا لنجل هتثرف لاجىف تامل مهضعب لاقو

 لمرلا ىفالاءاضغ نوكج,الو لم !ىفرصتاضغلا ىلاقا !لاتمث ىمهتن اناك ٍتللذ ئأ مءأهللاق هسأر
 هك امتءيلوقي ىد_هلايةلال_ذلاتعب ىفرت مأدل اوفو عارمسلا حا اودلآوأ قوس ىحزأو

 ىربالاليه_سناىنهعبرق أوقو نافءن ينام عنب دمعس سي> ىف ثر.سنانهلالضلاو كذلا نم

 ا ريثت لمهتو رظاونلاىناورلاو هدلب نمهارب هنال ىمءْرَمدف هارأ ىلعل فوعفرا لوف ناساوغ4.-اند

 ثرمسلالاملا فراطلاو ف. رطلاو ميس-قلاىواثلاو ناطمحلال اودأى لاب رلاتزاحامىفاوسلاو
 دشنأو تورولاقيتعلادملتلاودلاتلاو

 اماض:ناولذت نا كناق د وردعل تكتفادي لاشت الف

 هدءدو امالت نو ظفار دروأو ىلهاج ل او نب ركب نص لج رلا اذ ههرداوت ىفدي زوألاق

 اماركحلافنالامهاتريرح « انفدنب_ سل اند-جو

 امارحا هدتؤم ه1 نأ كص *« ىببم أ ث يح نم مهراجحرمسد و

 اهلشأالعأد.ز و ألافو لذتنل كنا لاف ه.طاخد لا ىحاص ىلءلقأ مم ناشت الادب ىرلا لاك

 رعغنم هبتدثواذااكةفواكشف كدفأ هيت كتف لاقيو تاشأ نكلو تاش لان الو هديت شلا.ةءدللا
 نيذلا ف:الاو رئارجاهعجبو بونذلا نممهسنأ ىلءاوزحام ةريراو أيش هنم تعطقو أ هتلتقف لعب نأ
 ىفهنم'الىأ ى-مأث يح نم هلوقو ىراا ىفهتيشام لسرب ىأحرمس و ممضلا لا ق>!نمنوذنأب

 امارحاغنتومهلوق ىركسلا درعسوب أ لاقو هريغ ىلءموسو هل ل عج عر ىذلا تالا نم فنتومو هعضوم

 مناف نونلارس كانت وم ىفو لاق مارحر و ىفهن اكن م الا نموه ىأ هيف حاهيالف امازحاره شدي رب
 دشنأو ىهتنالاحلا ىلءافنةومبصنامارحار هش فنأتسمف:ةؤموهو هملعناكدارأ هنافاطلغ نكي

 (مضارجلااهفمادامادبأاهل « دعنالف ق.شمد نمانج رخاماذا
 ضرع هيقعن,د-ءلوالوهذقنملاب عملا هباتك ىف عسبفللا هللا دعو ألاقو قدزر هلل ف:_صللا هازنع
 مزاهللاهيلعتغتلا لزورح ه ملاعلةءلابل بطلا ىفايريصت هدعبو ةنواعع

 كلذكو نطبلاعساولا لوكالا ميلا ضب وهو اد_جلكالارب_ثك ناك هنال ةيواعم مذارجلا.دارأ
 نينا لك آدانعم ىاز هرخ ؟ءارلا مذو يللا خفن زورحو ماعطلا مف ل عج ىتلا هل سال لمطلاو مضرجلا
 200 2 ا ا 2 2 2-2-2
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 لعف تنك ام ثمجالسهملا « ذخ اء ت ساو ىعادلا نعىئطبو
 ىل-غأوزتت مانأ ثداو- © هليقو باب_ثلادعبام كرادت
 لعفي ةمالسلالوطىرتفيكف# ىنئلاوةءالسلالوط ىفلاذو
 لم-ومايقلاماراذا ءونب « ةكولادتغا د_عرىتفااّدو

 ءارو يجب هرجو شوح .ولا هتفلأو رفقأىأ هلزنملادبأت لا قي هانعموهو دبأتهلدبىورب شد هلوق

 عضوم ماز- ل ثم ءارمشو ةلمرةنك أس ةزيجام نب ةلمهملانيسلاو ميلا شب لسأمو باو رفلا ةجوز
 ةمالعلاة ب" الاو للا لا نماوئةقااذاممهًأساتلاقو موسر تاسرأىأ تسدوهلوق لمج لبد و
 ىأانثيدحربصو دعبلا طصنلاو هيلا تددرتيمحولاملأن م تينتقاام لأسيل ل ئاسءاحاذا انئد
 رجحو ىطعت هلمهملاءاهلان لص و للهاج لاضمالا كلذ نمأد الو مايالاربخت نمأ:الانكو ةئسحاتلاج
 ىأةراجلا الف هلوق اهدبلىأاهلبدق ب رثك عجب ةكوىلاعأىذو اهروهظاهنوتمو رج لبا انلوىأ

 هتلر كرب ىأخانأن ا هلوؤو ةميرقلاام:دلاواهتيل وم بصتا مالا ههشتالىأاهلبا ىحلتال انتراج
 ىفافاسشت ة#يفانلاالد_هديك تلا نو لوخد ىلعهبده_ّتتسا|هنمحخت هلوؤو لدوحلا نملو#و
 امهنمو داوسدعبا ضان و ةوزودعباةةضت اد .ةهريكدًاامترمص: أى أ اروهلوق ةيهاذلاالب ظفللا
 هدشنأو ىنار عاف لءفوطعموهوىراذعلالوثو رغلا ناو دف ىراذءلاىناعدهلوق ةكدعب
 عجيفاوغلاو ركملا ىشو ل-جراه منا ىتلاهن راجلا ىهوءارذءعج ىراذعلاو ىناعد ظذا هال

 اعدىوربو ل-صغلل ثينأتلاءات كرت ىلعدهاشهرفو هني زل نءاهتسك تدنغىتلا ةأرملا ىهوهسيئاغ
 رت د2: بص اعدو ننعىايأ ىراذ_ءا'اعدىأ فوذ<لوالا لوعفملاو هلعا غل فاضمردصمىراذعلا

 دات اهسمفو ىمض:تملخ ىأىنتلخو هلوق لوالالوعفلل«-2ف اضا ىلع ىراذعلا فاعدىورو تركدأ
 .ىلعهباودهشةساو بولقلا لاعذ أص اص نموهو د_>او ىم-! نياصّةم نب ريع 2 لوعفملا :لعاسشلا
 اماذاىلوقو هلوق لاح لوأو هو هل_>وىفاثلا لوعفملا عضومىف مساىللجبو نقيتىنععلاخلامعتسا

 هلوقو فعضلا نمىسفن فد جأ الد درب الوادي أ دوءداللوقأ مهربسعباوا #رأ اذا ىأاوقلطأ
 جتذو ميلا مضد وهود هد لفا ظيبق ىنجحت ريسغنم ىنم لجر لذتملاو هنوقالتالىأال فذح ىلع هنوفالت
 الوفاحأىأىنانىألسرأو دعبةيرغو ريعبلاى أ ىعذيقهلوق ةحوتنملاهملاءاخلاديدشتونونلا

 هلزتعت هنأ سها ىأ ىت:يعظناو هلوق ردك ى ءبهد نأريسغ نمر سعأ ىأرسك مو ىلظوهلوق ىنئنسأ
 ءونب و ىنار ل ءاف ىلع فطعءاهلكو ُتِمْعَنسملاىأىعادلا نءىئطبوهلوق ربك-لا نم هيّسفح-اىأ
 لسنا ةقشعضرن ىأ

 ((ايناكمالاد بلا ناكمنبأو «٠ ىتوتفدي مهودعتتال نولوةءوإ)
 افوأهسةناهيىقرب بي رلانب شالا لهدم دق نماذه

 ايجاونلا صواق#اىجرأاضغلا بنحب « هليل نتيبأ له ىرعشتيلالأ
 ايزاقنافءنبا شج ىف تدصصأو ٠ ىد_هلا,ةلالضاا تعب ىنرتمأ اهنمو
 انزاجناك امره >ارع هللا ىو 5 اثنوددركلاىوو تلاحلل-ةو لوقأ

 ءئارونم ايلاطيلام لةناو «نك ألوزغلا نم ىنذجربهتلانأ
 امتاقوتناحو ىمقت هءاهبل>و © ىتيئم ومد_:ءتءارئاالو اهنصو

 ايل ادب ليهس نا ىنيعب تشد © ىتئاق فوعقرا ىنانعال لوقأ
 الامل ممتع اة سيارب » الزناق توملااندىلحر ىجحاصايف

 ايبامنيبتدسةىنالدستتالو « دلل ضءبوأ مويلا ىلعامفأ
 ايتاقودنءنانكالاوردسلاىل « ”ايهفجورل:ااماذااموقو
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 ىذلا كاللال ةماذه برضوسانلا لك ؟دّءتملا هان ةعمو تسلل ةةصئراضلاو لاخلا اثم نئارملاو
 هيشرعبلا نمعيطقلا برب رلاو ليلقوهو ماكملا لعف ى-منىلع هيدهستسا نفرعأ الهلوق هموقرذح

 هدشوقو رولا نمءارو> عج هل مهملا ءاحلا مضي روحلاو ىثملا نوكسو نومعلا نس> نمءاسنلا

 و هرعو أهلا رقبلاوءابطلا نيعأل _ةماهاكنيعلا دوست نر وحلا ل قو ا هداوس هَّدّش ىف نيعلا ضامد

 ىشونورعلاعمادملاو رقيلاوءايظلاب نهشّن منالنبءلاروحءاسنا لاقامناورو> مدآ ىنبىف سالولاق
 ىوربو ةماعلا عض 595 مساواولاديد_ثشتولادلا مضي راودو رسقملا ثانا حباعتلاو عمدلاعضاوم

 هنادأبل-رلاوهو فاكلا ضب روكعجب راوك الاو راوك أبا ةءأىلءتاندرص رطشلا اذ_هلدب
 هلوق ةركنانرب رزالا له :_صدتاه>والاوتلق ىنيعلاهلات بر رنملاسملا ىلءيصذت اق دصو

 اوناكو ناب ذنب ب طاخي قرلا نركسن أ نيءساذافرارحأ نه ىأ قرالتاركنم ضارتءا نءىأ ضربع نع
 رع ئئ رمش خعزلا رك ذ كلذ نعمهاهفماشلا لهأ ضعب ىلءاو راغأدق

 طق بئذلاتي أر هقذ<اؤاج )ا
 زا رلادجألاقو ءاعاهيلاتأموأا عر وه..شتلارصةةبرعلا لماكلا ىفدربلا لاق

 طخءانمحو هينذأس حلا ٠ طئتةاز عمو نا سانت
 طاتخي مالظلا داك اذا ىتح » طيتغأو مهنيب ىسأث ازام

 طقسئذلات د أر ل هقذءا ا

 عونمتو فورمصم ناسحو ىهتناةريسعلا لاب رضءاملا,طلخ اذانبللاو بئذلا نول نول فلو قد
 ليالا توصف ل مءتسامرثك أو طءطالا نمتوصت طكتو نأضلا الخ مما نم ممل ارمسكي ىزعملاو

 ناهدروأو هضايد لقرفءاملانحورزمملانمالا فاقو هسهعملا لاذلا نوكسو ىمملا تب قذلملاو لحرلاو

 لوة:قذعىأل اوقلا راع < اي لاف هب رينا فصوت اغار فذ ةةصاملا هرهاظ هيثاشناة لج طقسئذلا

 يكد يبنذلا نول هنولهباشي قذعاوا رب دهم نارخ آهجو هيفو ىلا غلا لاق تار ل هت وردنغ

 ام يكن افايندلا راولا الف
 ا4قأب إو نيرغللةديصق نموه

 لددمو ءارشاهنم ترغفأدقف د لسأم ةرج لالطأ نم شدو

 ىللا_ضملاالا مانالا نمأب الو 0 انئيد>ريفلت طص# نع تدم

 لحي هللاو هللا ءاطعه-سلع « ىت.ثلدخلا ى اص نم سرفانل

 اهفصوفلاتنأىلا

 لهم: ول! هدولد ىلع هدد «© انقاص ناكناو ءامتدرواذا

 لوح خانأ ناابف فيضلا الو « اهنحلتاهلايندلاةراجلاالف
 لتسبتأ ىتلاىلادبابيشلاعم «ىءارو ىسف:ترك أدت ىرمعل اهنمو

 لوأوهو هبىعدأ الف مساىل © ىنتلخو نوف راذعلا ىناعد

 ىل_خملا بود ىتح هئوقالت #3 مهريعب نءاوقاط أ اماذا كو قو

 لاحت الو ىلا عأل سس منرأو «* ةيرغسهاذريغاب رق ىعذق
 لز-ءأو راوالا ىف اهنيب فات « ىت.عظناورسك ألو ىلظو



 مارش

 هلد_هءالهتاراجف ناكو « هلا ةضداشلا بكرو
 ١ مهالو ىناسغلاو هل مج نب ثرحلا حال ءالا تاب حرس فى زي ربتلا لاق « .لعف الس سهأ ىأو »
 وهو ليعضلا نمل جلا اذكو ريسلا مالا نءاهبىنكي ةّرغلاةخداشلاو قمضىأانزومهالا هل_صأو
 هنروا ىناللاءاسنلا ّنهو راج عجب تاراكلاو لج رغأوهرو ع شملا ئذلا فنولوةب مهو متاوملا ضاي

 ةطخنا بكرو هلَدمْف هماعادع مث هدأ ىلع قم_ظطدهناو فو رعملا هلو ردغلاب همصد ةمرحلاو مامذلا د هعلاو
 كنا لب هناسند_هععرب لو متاولا ىف ل يعضلاو هجولا ىفةّرغلا راهي نا سانلا فر تشت ىلا ءاعنشلا
 عيسلا دع وأ ىديعلا ف يفعلانيالزحرلااذ_هنوعسنالاقو هيكتراال اما هأ كرتدملو نهتسرح
 لسرأ سدق نم أ ا هّت.عأ اذا ناكو ةلدج ىنب نم حيرعالا ىلا سغلار مت ىبأ نب ث رحل ىف هلاق ل سعنبا

 نيب لاكلا ضعب هيف لاذ ىتحاهصتعافابلا
 نايقتعي فيكاصصوال_ل « ىرتامأ فوخلا كلملااهيأاب, 02

 ناديك الاكل لهوال.1 « اهب فأي نأس ثلا عيطت سله
 نادتندتامكء نابإ_ءاو « لئاز ككلمنا نقيأو معا ١

 || انزءانعفا ف هآرنفاهديدثةونوذلا فيض: ىورب هس ىبءانزهلوق هيلامأ ىف ىرصشلا نءالاقو
 || نبا أسما ىهوهح وألوقلا اذ_فهو هيلع قيضءانعمو زومهمءانز هلدافادد ثم هآر نمو هن أس هاب

 ((ا الك ادبعئأو « اجرغتنمهللارتغتنا ١] دشنأو تيكملا
 ى-سوهوش اونو لاق لاذ ىلذحلاةةرط ىأناانريخأ ىيمدالا لاق لدذ_هراءشأ ىف ىركسلا لاق
 ' ذكمو رص مو ةورملاوامصلا ني

 اتأدفوهلادأ *# امتنا عدباراذه مهال
 نيدمه_س نب واعمنو رعوشددرقو ىددرةلاوضندلب وخدعمأ اذهشارخوأو تيبلارغغتنا

 هري_سف:ىفرب رحنا لاذ بونذلاب لل ىأا!أالهلوقولاق هلام[ ىفىروشلا نبا لاقاذكو ليذه
 هنع عنب م بنذلاب لب لجرلا لادمللا الا ىلاعت هلو5 فد ها< نعروصنم نءرب رحانئدح دمج نبأ: دح

 نولو ةي مهو تريلا, نوفوط  ةياهاجلا لهأ ناكولاق
 املأ الكلدبعئأو ٠ انج رمغت مهللارذغتنا

 نعو رانيدنب ورع نعقص-اىبأن اي ركز قد رطنمم*ريغو رازبلاورب رس نباو ىذمرتلا# حرخ أوف
 ىلصهنلا لوسرلاهلاقو بون مث هشدافلاب لب لج راوهلا للا ال! ىلاعت هلوق ىف سامءنبا نعءاطع

 املأ الثللد+ع”ىأو » اجرت ةمهللارغغتنا مو هيلعدتلا

 ١ دشنأو تدرع با نلمح بد دح ىذ مربلالاق

 ((اهعمادمار دو>ابرب ر نق ةرعأال

 اهو أ ىنامذلا ةهبانللد دمصق نموش
 رافصالك ىقمهعن رتنعو © را ناسذ ىنن تءمندقل

 ىراضلاة يثولل هنثاريىلع *«ضيقنمثيالانا موقايتافو 7
 راوذ حاامن اهراكبأن اك « اهعمادماروحابرتر نئرععأ ال

 رارحأ قرلا تارك: م هج وأب#© ضرع نءءاج نمىلا ار رمش نرظنب
 سانلاها حاف ها جدة ثرحلانب نامءنلاناكواهاممو اضجءقامداوءار وفاقلاو ةزمهلا - رفأ

 نامعنلا لاف مهوباصاق المح مهلا لس راذاو امه :رد>وءااذنع تايخملا مهاهنف نام ذوب هدهد رثو

 بووللئتم عتجت ضيةنمو رغص عج راغصاو عبرا نمز مسةواح مهعبرتو_ةدي_صقلا هذ _ه
 ا 00 مس هوم مص هع صو و رجم وج وس سو وس مط جب ضمم
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 لاو راتولا هيلع ىداع * لاوأهوأ ىذلا قينغلانا
 1 بنكلا اومالفالا كاذب ت مح« هري:مقوفهللا هةماخ
 تهزلاةت *اك نسج ىلع# 4و درهم قوق حا لا لدتعد

 0 ثامنا ىت> قلاب 5 مور ودع 2

 ار هدا راعألو «# مج وثدنعع رافال

 ١ اودكرنانيرعلادسأدسالاو# مهسلاجقضتلاوساحنا

 اويطخاذامنذو ود سيلو « ان رم مصلا ا

 بعص طمح أ لاقرمضتلا نشل ا دمع ىندحربد زىنثدح بيش نمللا دبع ىنثدح هءلامأ ىف بلعتلاق
 نا لك املا .غاوت هلام لام ارق مد هل لاقف سيؤن هللاد بءاعدريب لانا
 با.ىلع فةوفةف ةوكدلا خدت ابرام مير ل ةةاذا ىتح بعصم عم لت : ماقأف اديك نع نادك 0
 ودغترو-أ ة عب رأم اقأذ اهل 4_ءلعد ءصف لة دف لدا ت ١انفن اح نت ل ع همنا ثرظنالف ةأسهااذاق

 رت ل نسل اوفنتر هو لاق ىل ه8. نماطأ سالو وقع نم هلأستال هت هسماعحورتو

 تةشاذا هلت لاق ل.ءالا ناكالف لتتالف تلات ىلهأىلا تن رطدق هذ هاي اقف همدرد هأو هتب دهم
 اًذهول لداذهد 22 ناد_ءو هلماذىرخالا ىلعو ل>ر امهادحا 0 احاراذاف لزنذل زنا

 ىتلاانأ تاق هللاو اللات ىنفرعتالوأ ت لاق كم مرك أت د ًارامهتلاوذ تن أن ماس4 لاّقف نيد.ع ال لاحر
 لح دنا لن ايورط له نافذ ,دملا لد ىت> - ىذه من تاءدالا#برطلا ةريثكن م هاداع#ا مف لوقت

 لاقو رق عج ْن ةللأ دع ىلءم د3 كس .خاق سمالابالا اند_:عنمباطلاح - رخاماولاقوا وكتميلع

 هللادمعالا ث الدم لكلا ننمؤملار . ها بةجاح لاقف نو س نب كل. | دم عىلا ب كر ؤاريضسم كنج

 هب بوث ذى ب هت سدةنمهللا دممع لا ةقاطم ثا ةحاح لكفلاق امش ىلع م كارت املات س ةنبا
 هل اووىلا ىسهتنا يَ هديصقلا هدئكنأف ه.لعادغ متلعف دقلات

 ,بهذلا هن هن اك ن نياسح ىلع © هقرم قوف حالا لد تعد

 تءصم قل اوهدو مجاعالا هبحدءا.ع ىن>دقتلاق

 ءىطلا هبهد>و نع تاحت هللا نمسباه شر ءصدماغا

 هندي ناد بعضو ىتح قاع ةءاج سعلا لهب تملا ناملأ اه“ المد جن اخ .ماساسعهلّدعأ د5 ناكو

 لوق لوعب ني> بعض من ا سع نم هذه نبأ لاق

 نللعا سا تْدلا نبل ك قسدوشوبجلاب شيلا سلب

 0 ياعم سءقىامهاك ك_ساسعتحرط هول لاق كاذامل ولات نيم .وااربمأ اين أاللاق

 هدسنعنم حر فنادبأ ءاطءنيلملا عمذ_ًأ تالف جرخأهّللا كالتاةامرك الا تيب, لاق هلخاد تاقلقتل
 0 رأهسف:رمعف كَسْم :رغلاقذ 5 دري اق رفءج ن هللا دمعىقل ىتح

 ل اوه وهوه دنع نم حب ع هلثم كتيطعأالا ءاطع مملح رخاللافو

 اهراهمنو اهايل اهلععا اوس يه رفء>ناوحءامه سلا فتّدعت

 ديعن ىلعدمك!ادعمأى هه « برطل ا ةردثكم نم هلداع# سيدنا لاق ىت علا ةريثك لماكن يدجس أ لاق

 باطالاو ةرورمضا ىناوغلا نمءاملا كردباكلادها اوش حرس ىرش#لالاقو سامع هللا

 8م ولت درسدح الن متدوم تش :الهنلصا او ,نمنياظد نهنادب 7 نازو<#و نكرت ة.الىأ باطتلا

 اهيورب نم هل لةداو رلاهذهب> أ امو ىفارم_هسلا نبا لاق نولطي ىأماللا دكت اطمن ف ىورب و
 دشنأو ىبتنااذهىلعهيف ةرورمضالو ل هو فاوغلا فى مصالا اور وخآهجو هيفو

 2 هلم هم أىلءانز #4 هلبجنيثرحلا نا مهال )

 براحه رو
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 هس“ ف يب ب7

 ملأ

 ردك ةضدلل لايذالا اهي 01 0 هري_ةدوانري_غىنوك# مناو

 ارخ [ناكو و نمدوانف ا مك رد 0 وداجل ىلا لاو هيتئاق هم ثلقف ءرارعكالما ف ةه*<لاق

 ناروك ذملاناتيملاو بدعت سدلو هلو اوه ئشلاب للعم , وهذالاقم هيفدحي ل ىأ هيذاج للعت هلوقدي :دهعلا

 اهنمو هلي وطةديصقعلطم

 رزتالوءار هال ىئاوملا رو قطنمورب رملا ل ثم رمثباسم

 را ل عسي اميابلالا الومف * اكن اكفانوك هللا لاق نائمعو

 هذهابىأاصدلعف شا هسنتفرحوأ فوذ- 2ىد م او ءادن فرح ىلساايهلوقو حاتْمدسا رحال

 | مسعب لع بابن « ىليىلب ردصم رصةلاورسسكلابىلبلاو همم مخ لسع" ىو تيلدقكا ىلع هللا كل

 ةلمرءاع ءرجلاو هيامصتأو ءاملاب ا اوهو لال منالان ولات تدرف ولاول ملام ةءالهنمو

 ا رطل طقلاو 20

 ف ةرطتدن هيلعمدوقو بارخناناهملع

 ىم مت ةعدو عد رلابوص 3 اهدسفم ريغ كرايدقسف

 فى هوص وألةفصلاةم رالم ىذدقتلا زالناب ّ ,وةصعناباجأو ىل اليس | هل |وقب سارت الا مدق هناب ب دجأو

 هحاول !تاد وأ ىفامل ارطملا| مةسأ ب صخ ىف4 م رادد_يويعدناالذو اهليوأم بس ىلع اهالباناك ذم

 ىأرم باهل هلوق هيلاة حاملات ةوامئاعر#رطقلا لالهنا نم هماءاهدهءام ىلعلازتال نايا فاعدق هلا

 توصلالاقبو قمق ةرئأم هر سرا نبالاقو مالاكلا ىحاوت 0 !ىأ همم ءاخلابىنثا اوحلامخرو دلج

 ءارلافيغختو ءاحلام 00 ملاو ةيحانلا ىشوةيشاح عج ىثاوملاو ةمغن :لا بطلا حلاوه خرلا
 0010 وربو ليلقلاىا را توكيتمتوذلا ع رزنلاو نعمه سيل ىذلارثكلا ماكلا

 دشنأو لل يلق الو ةدئافالب ريثك الهناهدارضو ريثكلاوهو هجتملا

 5 اطمّيلالا نصصن وه لهن ذاوخلا فهتل! كرامال إل
 انفوأو 0 كلملا دهب عاهمحدعتامقرلا سدو ن هللا دممعل هد مسق نموش

 ل عومدلاب هترعف © برطلا ةريثكن م هلداع

 نفت الو رادمأال ه الحم حزان ل
 بيسامتدو ىنيب ملعب « الو ”ىلاتدصناام هللأو

 بحير وعلا باقدكلاا ىف ا وأ ىذلا الا
 ا ّندالا نصدصت هو لهىاوغلا ىف هللا كرادال

 نعل < هناك اردد س «أرا ىفةباؤ وذلا ىلعام نرصدأ

 ا نم فرد « الو نأرام نركش َنَ
 ينج حتاروأ دوم را د »و انتءاضادغ - ولاه 0

 بصو4 بس ملقو ىدمأق بسلا هىذحأ وةبير نم تأ

 او رتخي واوكل ينل بقن م اهتذلو برك اذسحاب

 بسحلاو :ءلاءانثلااهف »م 1نذلاح رنا لقو

 0 ءازجلااواحوعف 0 مياس عم

 اوبسأنانومرك الاو ىلا ف# ىد> ضد ةنورثك ١ امهموف
 ا نأ * مه. ناالا ةيمأىن:نم اومقنام
 . برعلا ميباعالإ ملصت ماك كولملا ندعم ماو
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 املأ ىتلا هتلكلاقونانوالاو مالزالارعشوركسلاور جارك ذأ ه.اهاجا ىف

 اهلظهسفئفاهاشي ل نم »م هلك .رمثال ةيدجلا

 ةغاتلاناكدي ز وألاقو نيذص «.:ءهللا ىضر ىلءعم دهشو رفغتسد وءوصدو مهاربا نيدر 5 ذيناكو
 آ1 ن مكونا يالا لبو ارغم ن سوأ جاهل الا طق جا هاما. ان اهدار ءامش

 رعشلا ىف هريغب ىنعي نم مسا نع هناك !ا نإ يي نم للا دخل | نارا نو للادو اهيعموملشت
 مدكم لك تايفخ هللا معدقوا يعءاربغب ىنك أ لاقهناق ىدعملا

 سلا سها ل اوقدشنأو هوعمت دوهملااعمجب سائلا قمسؤ

 ( لعاوقلا باقعال قون تاقع » هنوسمأب تفاح ارا د ن “5ك )

 انت 1 اهماعتهدمصقلا كانه هتقسدقو نيعلا فرح ىف هح 20000

 ا ((رطقلاكئاعربالهملازالو
 نءسلعثان امنأ لاق ىراالا مساقلانبد_كتوهبوطق:قدرطنمرك اسعناحرخأ ةمرلا ىذلوه
 نم ةذع4 ف سا قةم رلاوذر 1 ذلاةىرازغااحلاصو أى نثدح مهاربانيوكءاىنثدح ديزىأ
 فريق مدآناكس انا اف ةرطظأ مناكل اقف هنسةنام هلق أدقم_منمدشء الامن , «مدعلاةفبارب ءالا

 ساؤرخو ما ودوعسم مهمتمرعشلانولوةدةوخا هلناكو قطنملاواح كغ لا نسح نيضراغلا
 هيمناةه<ءابىللاةفامو قاف هلع هذ _ةفاهلع يلغيفتامد :الااهلفديزيف ه هذ 0 اواكف

 منت اعف ةيماهلعر رن هفان ن م هكر ع طب هلعأ 0 ل ل

 ةبمتدناذاو فول مهاذاق” قلل وس: لك رسل ابعد هانمكر رئانهب ' ىل«لاورذؤملا ىدنع

 ام ناقؤرعشلا ةد راودوامأهن راجى هاذاق ليمان ملط روض ءاسنلا ص طرتعتفهماا انافلاخ

 ّنمدشناف ةعكءان نهدشن أل اقف ةمرلا اذاب
 هيطاخأو هدنعوك 0 تلزاذ# قانا مسر ىلع تّنوو

 هبعالمو هراخأ ىنماكلت « هش ًاامداك ىتحهبقسأو

 هيثاعموةرا ا ,«ل كلو قارشلا فانفلا ىوه هلوقىلا تغان ىت>

 هلوقىلعتستأ ىتحاهلاتير طنتن , الا رصاف ةمض>ن *هقيرطتلاقف

 هب . راوغاعمج هنأت املا نع «حراوسىت> نمت حساذا

 >- نم ناك اس: همرلا اوذ سنت هل ا رئهو هت امى تا فدتلا كالتف هتف نونتم4-ةءرظلاتلاقف

 هلوقىلعتدت أ ىت>تدضمو ههحو رعشربطد

 هيذاك انأ ىذلا اللا اهلوقأ 5 ىذلاامه_.م هللاتءاحدقو

 ه.راحأودعىرادىلازالو «ىرأ الث مح نمهللا ىنامرفاذا

 هلوق ىلع تأ ىت- تدضمو نال غايهللا بهاوع فخ تالاف ىتدغتلاف هللا كال 5 +2 :5ةغيرظلا لاقف
 هيلاسعردلااضنوأ اهتمهجولا كلا © اديو أ ةيملوقلا كَدء>اراذا
 هيذاجلاهتىكلخ نمو مخر ه قطنمو لمس أد نمكلابف

 ب تتدعتلاف هيلاسعإ ردلاوض هب نابع 5 نذاهوهجو كلادي ولولا تع>اردقءزى ماه4ةدرظلات لاقف

 اذا ىتحابلا فاتك ناكفانفرصن م 2 ةعاسانت دمتفدبني_.جتام مظظعأامهتل كلتا تلاقذ ةيمابلا

 رايدلا فرظنلاو ران ”الإالا قدمو ةيمتلح رب دقةمدءايلاقف ىناتأ ف يصلاسانلااعدو عسب رلائضقنا
 لاقو فووفانمهتنا ىداثدر ذنمهران آىلار ظذتاش بهذاق

 رطقلا ئاعرال_مملازالو 5 ىل_هءلا ىلع ”ىراداب ىل !هااالأ



 هليقو اموحو ءاخأوابراكت هنبا| ميري ىدعجلا ةغبانلةديصق نموه
 ايداؤ_ذىف ىتىاح تّسأوت اون اا تو ل ثدب

 انقل سلام نارضالا ةحاح مو # ى -ةاارمضتح م ااو هلت هتأ هدعبو

 انناسع دمعأنأ عيطتسأالو ه رع ذرت ىشالذ '
 اغا اوذلا 56 تيقالو * هلظو با. شلابىدهعلاطدقو :

 اا ردنا عنب بت لقواتنا اع تلاد كورا و ال ريعضو ترهظ ىأت ديو تردق تصنأ
 اهريخامغابوا وم“ اانأو سل ىنععالو هتر> ىلقلاداوسو هلوقو ة. < ىذ ل عف بم تلعف ىنعملاو لعتك

 ايلالوئث مويلاهنم كلف ه« ايراحم تئزرفاىلبسعتملا 2 ابنمو
 ايفاصملاليلظناو بأننا ناكو + حوحو تر ردؤام هلق نمو
 ايداعالاءوسدام4-.ف نأىلع « هقيد_ص_شامه-.فناكىتف
 امقاءلاملا نم ىت..افداوج #« هتاريغ هناريخ تاك ىتف

 | ار هدرمملا لاق دا اود الذ عم هن كلو ىأعطقنل انت الا ىلءريغ ب صن ىلءتدبلا اذهب هيو هد عسا

 نبهللا دبعنب سدة نبن ا سح هما ىنادص ىدعجلا ةغيانلا يب هدراق و هامشخسالا ني د حدملا مليبقلا

 نبه دعج نب هعمب رنبس دع ن هللا د-.ءنب سة4.6*| لمقو نمل مسا زد

 لي ةنانلا ىعءاءاو ىناغالا فلاك كلانا ف :ارعالا نباهلاق ةعس رب بعك

 هنماكت مر عشلابم اك تالة تسئيئالثةغياشلا اة لاق ىبارعالا نبا نع حيرخأ مث هلاقف سبر هلا
 اعدق ىدعجلا ةغبانلا ناك مالس نا لاو 1 ذلة غانا نم تسأ ىدعملا ةشانلا نك قد ةأالاتو

 هلوق كللذ ىلع لديو ىفا يذلا نمربك 0 و ةياهاجلا ىفءاقيلال ب وطال ةمارعاش
 ءالثاس 000 مو

 ناّتعو لاذلد هه رشعو 5 ه4.ةتدأو ل

 ناحل هاا م ا« ىاذىن

 ىناعلا في_سلا نم تقبأ5 » ىنمر_هدلا فورص تعبأ دق
 هللا ىلص !اىلعدفوو , مساق مالسالا !ةغنان || كردأ مه ةءقو ناتحلا مانأو الر هوطار عك لذدعد رعولات

 اممالكرعتو او قبيبلاوفاغالا فج يرغلاوبأو ءدن-ىفةماسا ىبأ نثر الاجعحرخ ود مو هيلع

 ىلوقهندشنأو سو هسياعهللا ىلص يب هلاتمت ألا ىدعجلا هغبان ا نعقر طنمرك اسعناو لئالدلا ىف

 اه ارهذو دمع 20 :ةداااماذا 00 انام دوعتامءو-ةلاناو

 سا 00 ظ اخ ناولاءورلا وكت

 ارقمت نأ اركن:سمالو احا »# اهّدرن نأانل فورعع سدلو

 ارهظم كلذ قو قوذوحرخااناو © اندودح و اندحمءا ملا امغعلب

 هتدشن الف لاق هلا ءانثنا 00 او نأىلا سو هيلعدتلا ىلهىنلال اقف

 اردوجصبب تآ هوهصى رداو 5 نكي ملاذا لح ىفريخالو

 ارض يسال 5و اما داعي رك «ه هل. نك. ملاذا نهج فريخ الو

 نس هل ت و ل ذاناكو ارغتسانلان ا نم ناكذ كاف هنلا ضخ غال سو هماع هللا ىلص ىنلالاقذ

 يع كاذامو ىفاغالا ف لاق ناه.دابتامو ةناازب معو كنار ناك همن نا لاق هلستمن

 اسازا سانا دعا تدذفأو #4 مهل ”ةأافاس انا تسل ١ هرعت فلافل

 ه انا ع سماو هه هلالا ناكو و مهم“ ل نيلذأ هثالث

 رب هنس نونامعو ةثامددهف : نسلق كلل هأ لكعم تثباك هلأسِباطخلا نب ,رمعناىور

 00 5 نءىد_عجلا هغباذلا ناك ةديمعو لاو هكم4بلعمدقورتب لا نينا دسم مايأ ىلا ٠ تكف هدعب ١

 كس يي7ْ7ْ 7777777 72277 0 يب

 دهاوش ب رمال



 2 1 د و
 2 نال فو "واه 5 انئينوىفا "ىباب ىلإ عن ملأ

 نعل تدرس اناطملا ماما « نداش عا بت اك

 عجباممو فاغالا ىف هاوار تون تول كار 5 نمحيراست# ظغانلماكلا ىف دربملاهدروأو

 هرصنحرطملوق.هعسلا:اهةصواذاح رطمهرادفنالفل لاشيو نيّدشلا ننءاولا وهوءاوهم

 نأرم ل يالا كرت ىأ ند-دتىذلان د 2015 از ةرعواذك هلع

 كك ك1 هتلاو ف وهلاعو ىوخغ

 هدعبو لممع نمةأضالوه

 ايلام ىرغص ماتاكنا صرعأو * ةورفو حبرمس ند اناجاتكا رأو
 زر 00 ريو لاحوغو رهظاذازعالنادب نمايدانو رخلا ةد_ثفاقلا شد ظرقلا
 ناوجن ءمصأو هو طرششلا باو #ءامتك الا ىلع هيده_شتساتدبلاو ماخلا ىةغل مان ادئاو س*#

 ركن هقط وما ماللا لو ردقملا مسقلا

 4( ادغليحرلا ناك نئلءاو ازد »* ادف ا دةنيءلا نا بني زيمملأ

 ع نرك ذفهوسن عم الاق ىريب لا بعصم ن ءىاغالا ىف حيرشلاو أف ريخأ ةعمرفأ نبرمعلوه

 تدع هن ع نكل فا هيي كب تالاف هنينّيو ةدلا ع نةوسنق هد دد>و هسا<وهئر ظو هر هشوةعس فأن ١

 ّنوذارمدن ذانامور غلا علط تح نعتفسدل> او رىلعّن هاف أوفاهتع هليل نيروصلا ىفاوب نأالو-ردهيلا
 تملا بئيزيمملأ الذ ىف لاذ ةكمىلا فرصناق

 اد_رحم فقالا آلا ملا ىل-ءامو »ع هدهاج روبل هلت فاحدو :

 انوار ئذلا ون بدت جود دع © اهدا ص انتم نم قرحالو ا يعكال
 ادد هيلدعأل سانلانماصت# * مهوفصريتخا مث سانااعم ول

 ؟يالدها 3

 (الهماوضمذار ةسأاقناو © الت سهناوال<نا )ا ا

 او ذارها أوشىف هحرسمدقت

08 

 ١ حاربالس ,ةنااانأف دع اهناريث د نءدصن ((

 دشناو تالمز يسند كولا دفا تق 4> مم

 0 الا والو 5 اءفابنش ,رالا ىلع 0

 4 مح ةايااس تش 3 00

 اهريخلذاخريغو |“ بحاصو سدا ىتععالو قرظذاود> اوىلاهز ء.ملو خفلاو أهدشنأ قيعلا لاق

 هند الرام تأ وييكو ءانادت كا الز مدنا“ و ام دك اى 1تغكرورسصنلا كلرتوغو نالتختا مهموطو

 هوان ولاقو ىنيعلا لاقاذك ترم قلءتم اكلابو هلقفصات ؛دحونا لوعفمان هه تح و لزتملا ةءاملاو

 1 و9 هب ىطغتملا هحالس ىمكتتم ا عاصشلاو هو ىكع د ةاكلاو ةناعّدسالاو ةممسلا لت

 ((ايخارتماهح نءالواهاوس «* ايغان انأالباقلاداوستاحو )ل

 وه



 هدر جني مشو فيو دم كاسم ٠

 نع

 !ةليلق بوذكلا بتلات ارو ةامةملا لاح ىفاذهو قماش ةروصلاهذ هيرو م ةمىأ ىل-ربةلم

 | سقلائسالودةقر .رطلاهذهىوةظقملاىفالومونلا ىفالاهنم ىلخ أ الى ىنعملاو تغئاذاءافولا

 لاعر ظاهر اد ىندأبرثدد »* اهلهأو ةاعرذا ' 2

 صوأّقااىودعلالادو لمالان مةهمّةلاصولقلاو هنادأبلحرلاو هو روكو عجيراو اوكالاوقوزرملا هلاق

 راوحداج ملا اهاعضاوءت هو ةقانىهذتذثا اذاف ىنثت ناىلا لالا تانانمبكصرباملوأ

 ةقانلاهذ هل ناك لو ة.ءامعالا ب وغالاو اهواداهطو هيلعمالا ردت ةقانلا ىدي نبي ىتاي وانت ىذحي

 دشنأو بعتلا الااهو قادامو هنعدعابتتالفموقلا ل >ربادلو

5 

 (اليح تب زحاذا نيززضأو 00 حلاص كل نيضقمات رليص ىازب

 ((فورذبنبرش التدضغنالف# هرج تدرس نعل 100 تنضغ دشنأو

 هدعبوتسأ نكاذ ظغانناع ءءلاىف ط>اللاهدشنأافقأ اذه ةمرلا ىذل ةدمصق ع نموه |

 فوح“لاذملال آن مءارج هتف! نب رمش “الت ةطن ناو

 : لا ىجقكالا نءماحو أونجرلاد_هءىفريخ أ لاق دب ردن ركرو أى دح هيلام أف لاةىلاقلا تد 1 6

 : لوعد ثنا هنأ ها هياعترضغت فوصنم ةزرعاره ىلارعأىرتشا

 فورا نير تل تضعلو * هفوصنتب رمةنل ىلع تضع

 فوص“ ءانالا ة__ءلام ءاّشسذد نو هع نرش ”الّتيْضَُع نئلو

 فوفص ماظعلا ةيوانءاموك *« ةفاثب نيريش'ال نيضغنتلو
 فينمنييكحتلا 5 ءاذه <« 0 رسال تىضغ ناسلو

 ولع هيفا اعج الو «* دحاوب نبرمش *”التدضغنكلو

 فوههلملاخ راسل 2س 1 ائَملا فرثعت لمان تدهشدقاو
 فو-ءاع الو قزنال ماصخع 03 اواك او موصخلاذا تدهشدقلو

 ىأم هشلا نم ناتفصم ال ىتلا فوحملاو باحلاد_:ءاماجر نيبفصت ىتلا فوةصلاىلاةلالاق
 لاق 0 نءرتصو ان >-سلجلاباّدك ىفايركز نيفاعلالاقو املا فوقاعلاو تاّعيط
 لو. أش ناق هيلع ت ية ءوهتأ ما هتمالف فوص زن ىلإ رك

 فورنحب نرش الت بة ءنئلف
 فوص*فورآ ادعب نمءارذ

 4-ةوصن تدرم“ و ىل تدلع

 لهاصي نرمي خال تت نتسلو

 دحاو نست لت

 نب

 د

 فوق_ءانالاةءلامءامهص رقاب نع مالو

 فيرقتالو ني نمه-يفام *
 قيلح كاذ دع ىريصنوكيو «

 352 رلاضراب ةفاص ءارقص * اهتوناحىفرجلاا تدرش دّعلف

 قوميالل خراصلاتوصتبجأو 0 انقلاعرقت لمخلا تدهشدقلو

 تلاقذ هب اجأ هن أ سها نادانسالا اذهريغب تدح وىرابنالان برك وب ألاك

 فورخو 1 : ذات ناوأ 5 ةفوصب تيرم تبتءناام

 فتن ريطو دلأن ن نم اهتكامو 5 انتو ةسسقت لك 0

 فونأ عدجو يغش هنود ن كه هاذ قفقءندع او طن مذراو

 دشنأو كار سمار ضايساهسأرىف ءارذلا

 2 رأت ومال ىلا نمحيرابت * ىرأات ”ىلعايندلا تناكنل )ا



 6ك قحالفا لاخأو 0 بان شدعن مهدعب تربغف ])

 ليعنأاو ىلذ لا بي وذ ىف أ ةدامصق ع نعم اذادهاوش ىفهحرش م دعت

 ([ بدو ريغد-_«واونةلول * مني مو ىض ىضاقتنكنا إل
 (( دناعم فالخ مدعي ملوه ناو هريصبىذ لعق تعالى ملا نا ١) دينو

 (( ناد هدد حال أ نانانأامو 37 هنن معدل الملاذ ناأ ىسمأ ) دنا

 ا دعو

 هماّتو سو رع هر ءىلابايعلا قىناغصلاهمسنو ةيو رىلاىريكلا فئئرعلا همست

 ةلمهمنيسوةنك اس ةيدكو مزللا خو ل م_هملاءالسا مضر سيادلا هن لا مط عبومعللا نم ىضرت <
 نمو ءاسنلا نمادج ّن سلا ةريبكلا ءارلا ىلع هدوم لا يد هدب هرمي شاضد لاقدو هند هبريوشو

 نم سدل مظعلان ال ىنءملاد_سغل اذ ىلء لم <مولو ه رجالا نمايثدلا ةامحلاب محض رأى اهاثملدملل

 ديمعلام> نم م ىبذ زك]و دشَنَأو م2

 ئذلادوملاود.مملاو ا

 ((داضنكح,ىصقملا ئاملاكل « اهف :رعن أن دلىلما نمتازامو

 هلووو 1 تىفصلا لاق

 ةلم_هملاداصلا ذو ام يمول ادراو 1 0 مد نم قردأالفلاق

 لدزختلا ىف تأمو نمريسغ*ب ندا لامعّسا هرفو لاق ءاد رف 0 ىلا ميلا شيدر او دعمملا

 دّشنأو لازري+ قدم 5 آلا اللوح د لعبده تنسب تببلاو قا ةورعمالا

 (ببر داهعت ص راو ل م © لءوسىب ؛صولةتاعجدقو )ل

 هلدقو ةساجلا تام أع نموه

 بوذكلااهتلاموأىلحرب ه تلأ الإ لزا» ل

 بو-غغللاالا اهطنا امو © اون موقلا ل_>راخن“ اك هدعدو

 كلذلو ت عفط ىئهعان يغ تاعد وال ةقيق>الا الا وذك اهلع> و هلامخ :ولايخ لاش ىَر ر ريملالاق

 المهلاح -رنم عت ةرملا هم و درفنا رلا نبذه صول وتل اة ىألاملا 0 وم رم تد , رئاهعت صو ىدعتبال

 العفاهربخ نوكينانيعتةب را ءللناكاذا ل هجن الءىدر هو صوأق عفر“ ءالعلاو لاق ءامعالا نما هن

 ىنعيدج ولا اذهىفتاعجتسياو ةروك ذل ىلع دوميريه2ت ام> ىفنوكيو صولة صنن تحالاف

 لوعفملا عضوم ىف هلجابت رقاهعتصضدهلوةنوكي ولءفىلأر م2 هدالف ثري_-ص ىنععى ماعاو هي راقملا

 ادّدمملا نم للا عقوأ خفلاو ألا قوزرلا حرش فو ىبهتنااريثك هامان ا اعد لاق اك ناشلا

 لع 214 تلعجسد ةفلاغاك راوك الا نماهعترضبرقبدارأ ل عاشلاو لعفلانيبّدل جلا عقو هربسلاو
 ريمض| هنم قذحو ريص ىنمعل هج نوكأ ناح أ مه.ضعن نان اد وا.ثللةساجلا حرم فو ىوطنتىأنلا
 لاق اهمدقتعمتاعجءاغلا ىلع نوكيتأزاجأرخآن أو بدرقاهمتيصنأشلا ىأ هتلعجىأنأشلا

 لعافوىناملاة- ميهالا ةلجلا او لوأ ل وعذمها ىلء صولة ب صاب ىور هنانيلوةلا نيذهدي يو ف: مما

 تاأالإهلو5 ىفقداسلاةأرملاريعت نب روك ذم لاني اوقلا ىلء عفرلاةياورىلعو ةناورلا هذه ىلءتاعج
 هًارملاهذهتدأ ارال االزنملزز رن امل اوقددار 1 مهفلل ارانل درا كس االَد ران ايزماملالاو ىهتنا

 4م



 اان

 ددنأو نم كيلو ىورب ولاقو فئضملا هدروأ يك ةضوعبلا باك أل هم ىلع ظذانهدروأو

 /( اهراحو اهجيىفاف ندب « اهرادودإب التاق
 ماللافذخ نذل ةلضاو لوقلالوقموهوة_ءقوقلا هانثملاءاتلارممكنذتدو هلداق مس مل ىنبعلا لاق

 اذهلوق. نأ لئاقل سدلو نام>و:أ لاق نذيالوةينأ نمهنكمل هرورمضن سلولمق اهلعقبأو
 ندي ل لوقي تاكفءافلا نع هئاغَم_سابهملا لسص ول عف راادددولدهنالا رارط_ضاعوفرملا نيكس: نم

 ) مقارلا ىلع قربإلا عستا © ةلخالو م ويلا بسنال) دشنأو اين لا

 هليفنالباوصلاوهوفئصملالاو سادصهنبسابعلا
 قاع تاما كش غل الو هولءاف ىئدد مال

 قراشلابىداولارقرقرق 5 امود دانك امو قدس

 هسيفو هريك زن حصفالاو قتاعلا ثنو نرةطاعتملانيناهب لصق ضارتعا هل هول ءاق هلووفئ#صملا لاق
 هرو رمذلل نوئماريسغصوقنملاءا,فذحو تا لوممم ىفسهلوفناقرعشلا بوبع نموهو نيمكتلا

 قرخللا عاسةابرمضو قدد_صلاو ىلولا اهفهنمأربت هد هتباصأوهنا لوي ىتغلا ملي ىذلا قتارلاو
 لحوهو رطشلا لو أى ان اانهه:سحوو :رورمضااجردلا فل-ص ولا فا عطق هميذو سصالا مهاغةلالثم

 هدعنو مي نيعلابتدبلا ىريك_لا ىف ىرعلالاقو يبو رومو رم

 8 ١ عئاصلا هل كلا ىذىلع ىعأ « ىلبلا هيف جمأذا بوثلاك 0 ا
 هقرمسأ اوأدراولا نم تدبلان روك وتين الواد_-اولانوكب نأ مةدحفناتب وصنغيفاقلاذلكولاق

 م(انيلملا ئاوح ضةءلف © شد رقريخنبااي تنأمقنل ) دشلو

 ) 6ع رك "ىلءَق رب نمكنمل دشنأو

 ركب أن ينور هىثدح بيشنيتاديعديعسوأ قثدح اعمررغلا فعيكووهيلامأ ىف بلع لاق
 اسانةنياملاةنسلات ملأ لاتىرامثلا نعم ندم ئثد- ىلا ميهاربا نيد قثدح ريد 0

 مسّنم مال غاذاف مهلعتودغودعتلا ىفّزل_ءلاوقرباف بالك ىنب نم مرص مهم دادملا لف بارعءالا نم

 لجالا نماهلاةدقتامدانهبريقع عفاروهاذاو بح هتام< واض صو ةعيضامظءوا اح داعدو

 ميكح "ىلع قرب نمل نطل © ىجلا ل5 ىلسع قربا:_سايالأ
 ملست نا واما قست صوف « مع” موقلاوريطلاءادّتوا تعمل

 -جراتسسلاب قربا ناك « هعشأ نإ ةفرملاة<تبف
 ميلك ىرصاعلا قرط ناسناف « ةيلخن يع فرطريعم نم لهذ
 بي تاءف انهو ىجلاركذب « ةيمرولالا ا قربلا «باة د

 همون ثيلامهتلاو لاق ىئقطن أ قربلا نكلو تقد_دلاقفرعسشلا نءمتءامكبامنودىف ه4 تانتؤ
 هب نعم ن د نع رخآهحو نم هيلامأ ىفحاجزلا 4-ج رخأ 2 ولا ريغ هيلع مّتبأم لمللا لبو تام ىتح

 نءني_سحلان بد ىنثدحلا# ديردنب ركن قارو بوقعد وأ ىند_>هيلامأ ىفىلاقلا لاقو هون
 تنكوم-ْنم عم“أف مهلا بهذأاماريثكت نك ارساريغى نب ءاعذمدقال لاو فال لا نيدمش ني ضف
 دشن: ضرملاةكمنأدو هجولا ن_سح ىتفاذإو رطم ب ةعىفمهيتاف ممم جصغلا لأ نأ مدعأال

 دشن أو بحلاريغهيلعمهوتراما هوت ؟ىفناريغءاو ةصقلاوتايبالاركذف قرباتسايالا |

 كربزن "ديه . 2 نفع بيج نإ 1” يا



 الامتئثنم تفخاماذا » سفنلككسفندفت دمت
 || دمتو ءادنلا ف هروح فذ ىلع ىدانمد و م و هملعمللا ىلدىنل !بطاخياذهل و4 هلئاقد دريملا لاق

 1 ىتكاو ةرورض هواي تف ذ_> عوف صوهليقو دهاشلاه-بفو هرورمض ماللاوهو مزاج اراهظا ىلع

 أاداسفلا ةدحوملا فيفذتو ةانثملا خت: لامتلاو برقأو ةرورمذلا فر همشأ اذ_هولعالا لاق ةرمسكلاب
 نملديءاتلان اكو ءالالاق لارولا ىنعع وهو ةسيقاعلاءوسلعالالاقو لصفملا تايب أح راشهلاق

 || مهلمتنم كال_هالالابتلاو ىرحشلا نا لاقو هلت ددعأ هأ لابو تةخاذا ىأ هاحتلاو ثارتلاكواولا
 ديشنأو دفتل هلد ا دقت نمهالا مال فذح ىلءهيدهشةساتدملاو مهانفأ ارهدلا

 (( اي رمسلا نطبةيديالا اود

 هليقو « تالمعىفىلصتعترطف * هلوأو ةيرقطلاديزبل قو ىدسالا يرن سرضملاذه
 اصيغهيتنك ىثلاعبرس © ءاوشم-هتبوشنادتفو

 | اهشزدحأو هلوصأ عرب 0 اناسال ىد>اصأل تقف هدعتو

 ْ هّمح اح عم هباكالو أ ف ايضا ن هرقعف قول نمىل-طاملاوهو هقيس:مايقلا عرسأهنا دارأ لالا لاق

 || نوفافخ أت يمدو ريسسلا نامدالننفحد _ةفرغس ىفهناىلا ةراّشاىدبالا اود ن ماركحذو نولا
 ١ حيرسستلا نما هقاقةاوةحيرمس يرسل ةدحاو و ل معلا ىلعةيوقلا ةقانلا ىهو ل من عج تالممل و

 ||لاقو ةعرسلاة قفط اة قاتلا حرسلاو تئعيناو ترستامتاعنأ لف ىلا نم تماقهفاسنلا ناك
 أ هرورمضىدبالا نمءاءلا فذ_> ىفدهاشلاو لبالالاعنرو.سحي رمسااو فلا مضااىرشخزلا

 || هناديعو هنايسضق نمر تامذخ لب ردا |لوصأ علقت نايمعللا ىثنءانةسكالىن_هملاو ةديدشلا
 || دووالادءاتلا تماَعف هوو ف وصلا تذذ- نملاعتفالاءاّددْذَتِا هلص ا ذدجأو 7 عرمسأو

 ااروه_شمتدنةلمهمءاح وةنك اس ةيدكو هجم لاني_ثلارسك, حبشلاو ثللذ ىلع مءاقمأن با هيدهشتسا

 ((ىكبن مكبيو ا هجولارتحلدولا كلل » ىئجخافةضوعبلا با سأل ثم ىلع إن دشنأو
 هلبقو ةريوننمعملازه

 ىهتتمواهلا ىر جي ةياغهل « ةبقح شاعناواموب سها لكو
 ا ىثجاو مولعءاكمل ىلع ضخ عوبرب ىنبهموق نملاجرو كلام هوخا هذ لن مضومانههضوعبلاو

 | ىلعالو #نوك: نازوديو معالا لاق دهاشلاه فو صالا مالرامدا ىلعموزحكبب وىثدسخا ىنعع

 || مو ةديبعجالبرعلا ماي ق تدار مث لوالا نم نسحأ ا ذهو لاق ىممْدكل ىنعمىفهنال ىف ىنعم
 || ناكو سو هيلع هللا ىل_طىبنلاةاقو لبق سأ ناك هرب و نيكلام نا هف ةعقولا بيسو ةضوعبلاو>

 || ةناقاث اهنم عطتقاق ةفدصلا لبا ىلع ر اغأو اعجب عجب ل_سو هيلعدتلا ىل_صىنلا ضفاف ةبلعث ىن:فيرع
 || ةعقولافل-:3و مهوشبف عورب ونبهبو ةضوعبلاّووحاَو اقدماولا نيدلاالعةنرسرك,وبأ هيلا لسراق
 هيثرب متم هوخ ألا هرب ون نب كامل ةةوىادمتلا اداوسىب أن رمش: مهتمالجر نوعن رأو سجن

 ىكبن مكب وأ هجولارتح للولاد لل » ىثدخاف ف ضوعبلاب عون لثم ىلع
 ىضرم-ّملع ولقود _ءعاشب او * كلام "مع ىنب نمد هو لوهح

 ىرذلاوىراوحلا ىسلافدترااذا مه-_سدرش نيلدام برحري_ءاسم

 ىحن'أ تدك امد_عبىدجو نوهو « اشالاو فوجلا غلبب ف ._ىلا ىلع
 ىنغلاوةمال_سلا اولانامدع:توه *« ةئوسو ول منماهارأشوزع

 اهوأو اهوطرةديصقلاناسرفلا ل تاقمىفرك ذو

 ىرمعل



 نيمو

 رئاودلاهءلعترادنابرملا اما « اكلاه هيف هللا كندعسالف

 رئاطراطو أ ءارو ندغىل-ع «تءدام كءك أك ذأ الت عسقأو
 رذاحأ هيلعمهايا تنكامو « هباغهلابف فوعىن.لسدتق

 لاق هيب أن عىفابيشلاو رع ىأنب ورم انأنأ ى اصلا قدما نب مهاربا ىنثد_>ررغلاىف عبكولاقو

 فسوب نحال ةءامخالا ىلماتدشنأ
 اهاف_ف اهئادىصقأ عت: *« ةضدرم اضرأ حاجا طءهاذا
 اهاقس ةانقلاز هاذا مالغ «اميبىذلالاضعلا ءادلا نما هامش

 دشنأو ما#مالغعضومتاقالف أعباخلا لامقف

 ((كابلا فشملا اوبانعلا ا هركوىدل © !سايوايطررب_طلا بولةنءاك

 دشنأو سقل ا ىرها هدصق نء2ءاملادهاوش قدح سم مدع

 ((الايلاةبوسنملا ىادلااذا « مسنمسانلادنعنخريفن
 هلدقو ىضلادوعسمنب ريهزلازه

 ال وثلا مستني ءلاصتلاانأ « هاخأن كيو ابدا: نمو
 الاخ انيدلخو هنريسغب »ع رومغ نم قتاوعلا ىثتملو هذعبو

 مسأ عفر ودعم «-غفصولالا.عاناذوذث همؤو عاف نو ادتصري_ هدهاوش ىف ف: ملا لاق

 لي ُضغتلا مسانيد ل-صغلا مزا. الكام د ةماريخربخ نوكالو لعكلا هلك مري غفر هاظلل ل مضُتلا

 ةدك مهر وك ذم لا نش لجو ةنوذ< نفل اريخر يخرب دقت ىلء لود دقوا دة ملاوشو ى:>الاننمو

 هنموهرركد ءاعدمهيرمصة:ملسانلاوء دي ىذلابوثملاو هفوذحلا ند ىلءدياعل اري ىفرثةسملاريعذلل

 امهاعجو اينمأللا طادثو ثيغةسملا خراصلا وص ىكخ نال _ةاايدارأ الابهلوقو عيصلا فسيوثتتلا
 ةط_سوتملاف لالا فسامقلا ىلءواولا نءامبال_ةنارّدعب ل [فلأنامع نىمراسغلا نا ىت>ةماكلاك

 نوسراحو نهابأناقونولا مدعو عزذلا نم لاا َنهتملختو نجوزتي1 فاللا قناوعلاو ةلوهجيا
 دشنأو لاخل+ وهو جلا نوكسوءاملا خفي لع عج لاخلاو نهيوعنع

 ((اراجمأ مديصأ اهلظأ « ىدانن مهمالغفوتف
 اهوهدصفماذحتلاقاذا دشنأو

 نالءاذ- تيه« هنأ ما ماذسحو مص ىنبا لو ةغينحدلاو ل ئاو نبر كنب ىلعنب بعصم نيج هلئاق
 نبتايرلاتذ:ماذ_> ىهوءا.ثربلا تمه-ف تشربفارج ما ذس> ا ماع تصف هرفش: اهدي تمذدحا ترض
 هنأعمرمسكللا ىلعءانيلا ني عضو لا ىفماذ>و «ماذ>- تلافام لولا ناف «تببلاماسقو مقنبر سح

 عجر مناولة واف عود ىفاههوقىلاراصىرب_جلاح اللا نس طاعناتيبلا اذهلوةببسو لعاف
 ّى ريجلا عصأ| لف ةيئاثلاةليللا اولزنودغلا ىلا مهمون ومهتليلاو راسفاهمو5برغو هركسءم ىلا ىرب#لا
 ىلا ماذ> ترف عطقاعطقماذ_> موق ىلع ترف مهباود عقو نماطقلا هبتناف مه عبتا مهءالج ىأرو

 امانلال_ل اطقلا كرتولف « اوريسواوا<ر اثم وكانالا تلاقتئاهموق

 اوعجرف سطاعباعجأ مهنم س بو لبجلاباوه<-عا ىت>اولكتراف تببلا ماذح تلاقاذا اهجوز لاف

 تيصنك :مريغلا نكي نكملو 0 ىدمو فاي ىنملطتستالف )ل دعو

 تببلاو لاح كل_:مو نكحب ريري_كاوهنومىنتا1هثناهبرعاشلا طا ىتيعلا لاق هلا مسد

 دشنأو نكمل لصالاذاةرورمذ سال مال فذح ىل ءهيدهشتسا
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 مم

 ل لخو عزاو ىرخال ت ف و 4 هنود نأ دب ا |

 ناك ثيلأل متلاقهم ملا هند و ىنندتوملا قزف ىج ج> امه تم تي آرام كوطصا نأ هلأس اىذلاوالف

 ةلدوص الانف ةداع سن منردضاجلا تتانا عربا ى هواذ هل ءالغىفحجرخ

 اهلامخ لا ىرسدالر هدلا . نم *© ةل_لنتيسأ ل_هاينءهللا أقع

 اهانال 4 >اح انيلعز رع و هلاح ن-س> أو ىف رافعهذعو لوقأانأو

 تدقناف 1 ركلات همعئاناتاق تامنا ث 59 ءادمل مم تلاقهم ملاك

 ةريملاة رك لا نو ءاع و * هوسنهفافخن مىراذعلاك نبل

 تلاقفانيدشنامللاق
 رد ار 35 انىدحلا نصع#» صئالو 1 صئ.لةبوت تايتغلا ىتفنأ 3 ,

 هلأ اوفه.فهذهلوقتىذلااذن محاخلاءاس اد نمناكو ىبعقفلا نه #لاقةدم-صقلا نم تغرذاسأ#

 هرادفنوكتالنا هرم ةبرن ىأروالئاَلا اذ_هناريمالااميأت لاق مهما ترظنفةبذاك اهنظ"اليفا
 ىطعت ىل_ لان ىلس اهل لاقمت هنعام غءتنكدقو باو 1ك ًاواذه اغا لاق <. -:م ىلهاح ى هوالا ءارذع

 دازكإ مذ هز تلاق وتس ثا لاقضنفداز 0:ةدز تلات نومبرأ كالا أ ةداز لمقطع تلاق

 0 وسل 7 20 8

 اوس ومو 0 "ىلا عفدت 0 ,ةجامكل لنا جاهرحأ و

 هتعبتاق ناسار >2 اسمن هم ةوىلا ب هر ذ ما لس لاىلا 4ةعمت اف الملا دعب ا ذئاعابراهمير فن كلذ ةغبانلا غ اش

 مويتلا قالعتا اهفووىلاقلالاق ناوللامدو ا دا ةبمقللا | حاط باكي ديربلا ىلع

 عجب اهغلاو ردصملاتفلارو ةنوعملارسكتايدؤزاو هتدشدربلاب اكو رطعتأت لذ رطاا نوكن اهبىنلا
 اًراحتام طاخلا هلا 0كم لرملاتمانأ اولد .الا تدارأ ل ّمعم ةلرمل اواهوقو نرزاشن نيب ةعس لكوطو مش

 ا مالم ءالاهلاو حامي ىألت 0 اوذواهطوقو مئاق هلدلو مئاصو رانا اولاتاك ١ 0 و

 ىو طال_ءلابةفزلمةطاءمو هرم 4 4 ا ا نوط هم ىأنو:سمو 'هلقلا

 هزءاملاهطفاذلاو ةيناضلاةطفاعل و 3 رافنام 6 درلاو فيصلا ىف عن امعم ءلاو ءاساملاضرالا

 سا علا ىنأ نعحباح لا قدمءاونأو نا_علسن "ىلع را هيلامأىفحاجزلا مساقلاو:أ لاو
 مهني نآك الو هت الوريسجلان , هيون ار 9 1 ةمامخالا ىلملناران "لاو هءاورلاتتء:لاق دربملا

 ه4 بحتوا م ناكو ةعصعص نص اعْنة عدت : رنب س عكنب لم ةعىننماعيجاناك !مهنأالا كنا مش بسن

 ناكودبوزو لل-:ةنادلام هريسغو هرذع ىيقاشعىفةيضامملاةنسلا كلتفا ارهدٌفمةءبح ىلعاماةأف

 ةليلةريسسمأ ىلا يدون .واقورط و ًافارذسنم همودقأو س> 3 فو ءوذب هبل طد ناك هنأ هلق بدس

 لوقت كلذ ىذلّدقف ءالسأوأ رهفاضرات ءالومو هللا دنع هوخأ عمو

 ايعادك لوا اوءدمت قف هع هشونت نافظر ملا اواضداقاعد

 ايعانابو_ةلعم“أ لو ىدواف * هناكمل_>هتلاد_مبعتِلف
 افوقهن هةثرامد مح نمو

 رئاودلا هملع تراد نم لم>أو « اكاه ةنون دعب كن أت عد

 رئاعماةأام لا ىقهمصتل اذا ع ىتغلا ىلعراعتوملاءام كرم عل

 رأت ىتلاربصدمل ناتدملاالو 31-0 ا ا هللا دع اع ىحلاالذ

 رئاص هللا ىلا امون ْئرها لكو 00 ىلءااىلا دن [اناعش كو

 اأن



086 

 ا

 . نعت حم

 00110 اا ات رر ل < 5

 ص 2 ا ا ا ا ا ا ااا -ئ--ا

 اهائمداصعلل ىظمعد هللاالو د مهانمةاصعلا ىطءتالعاعأ

 اهافشوا مئاد ىصقأ عمات 5 هضد صاض رآ حالا طيهاذا

 اهاقس ةانقلا هاذا مالغ « اهبىذلا لاضعلا ءادلا نماهاْغُش
 اهاش>لامثم>لاج رءامد# هلاصم برش: اهاررفاهاقس

 اهارقلوزتلالبةاهذعأ « ةبتك فحز جاجا عمااذا
 اعارص نوما <لاجرىدياب ةم_سراق ةموع-ماطدعأ

 اهارثفع ضرأالورع» ه هل_ئمنوعلاو راكالادواف

 ىلاتهَدلا مئاهريغ قارعلا تا دذمرعاش ىتفدباصأامهللا هاتان حالا لاق تيبلا اذهتلاتامف لاق
 ناكل ةكمدحامل لاقفا ملاتغتلا مئادب ن وكم النا بعصا[ ء“الىناهثلاو لامقذ دمعس نب سنع |

 | لام ذ اهيبهذفا مئاسل عطقا هل لذ نالف ىلا ب هذامالغايلاق مث كي س> كدحي ولائاذهن مر

 || لاقامتءءءامأ كمأ كتاكتتلاقف هملاح تتفتلاقم اخعاراض اب هافانا سل عطقاريمالا كلل لو قب هل

 لاقف هناسلعطقب م_هوايضغحاعا طاشتساف هتيثتسدهيلا ثعبفّةلصلابىفاس !عطقت نأ ءل هانا
 لو تاس ُ ىوعم عطقب .هللا ةنامأو داك تلات هماعتلخ دال ف اهذدرا

 دمار وئتسملاو ةقيلخلاالا »© دحأ ا هقوفام ىذلا تنأ حا
 دقياجالا فر ونسانلانا او *« تءقلناررملا باهشتنأ جاع

 اناسل مدفأ ادحأ طقاشبأ ارامريمالاا هيأ هللاوالاو لاق هذه نم نو ردت أل اهتف هئاسلج ىلا حاحا ليقأ مغ
 جالا يرو تام ىذلا ةماعلا ىل لل ذهلاقفاهتماوعش د رآالوا جولس الو ةرواحم نسحأ الو

 لوقي ىذلاو هفريمالااميأ عن تلاقف ةبوز كيف لاقام ضعب ىلياايانيد.من أ لاقوا لا تغتلا اهح نم
 اونا ءاسنلا ىرق ىلع ماقو دي ايأعم .ةتماذا ىلمأ ى :كج.:لهو

 ماس نعمل ع نم عم داهكداجو 0 اهتم ىلمل توملا تاصأولاك

 حلاصني-لاهيتزقام لك ىلإ * هلانأالاب ىلل نمط هْغَأو
 ٌتاف-صو ةبرت ىفودو "ىلع » تاسسةسيليخالا ىلا نأوو

 حتاصريقلا ب :احع نمىدصا لا انزوأةشاشلا ماس: تاسا

 لوقيىذلاوه تلاقفىلملابهر ءشن مان ديز لاعف

 : اهريسطم ىداوةلاّرغلا نم ةلاعس و * ىغعر ” تييداولا ند طب ة-ماج

 اهريضن ضع ءارمض ىف تازالو ه اعانك_ثد رلازالانل ىن-ببأ
 اهريصت ىنارب وأ لططلراا أ ىناعل عاميلا ضرالاب فرشأو

 اهروغس ةادغلا اهنم نار د_ةف © تعقربت ىلبل تئحاماذاتنكو
 اهريضد سوفنلاق_ثئاملكىل: « ادعي لّرمضدال ىتيعلتافو

 اهرورسو انهمون اهنم عنعو * اكلارثكت نأ ني_ءلارمضيدقىلب
 اهروةاباءوأاهاقت ىسفنل « رحاقفأب ىل لت عزد-تو

 ىنأاموب "ىلا لسراف اريثك ىن مل: ناكر يمالا هيأ تلاق كلر وذ-سنم هبارىذلاام لال
 ٌءلردهنل لاف ع وجرلاو ماسلا ىلعءدزب مفرش كلذنا -هثتثرذ 6 هلا اودصر اف ىل !نطفوكيت

 دقهنا تننظالووة سعه لاه هناريغ طص: نأ هلأس أ ىذلاوهتلاوالت لاف هدد م امَش4- "0

 ل اوذأت أش ناف الا ضعبل عضخ

 ىل_هبس تديحام ايلا سلف 5 اهبججنال هلانلو هج احىذو

 1 ]إبل

03 



 اناآرقواصيستل يللا عطقب

 درولاسرغلاوندربلاىذةنباايو « كلامةتباوهللادبعةنباانأ
 تدبلا تعئصاماذا

 ىدعي نمثد داحالات امْذمىاخأ « ىتاف تدنراموأ اقراط نأ

 ده+لاوةصاصخلاىداناءلافيمح ه هراجواداز ملا غيس فكو
 دع نك الا نارط ا طحالب هلا جاب ةران رنه تول
 ىزيربتلا لاق 3 انا د ايوان ما دام فدضلاد عل ىفاو

 جيرخ ا ةءامعل اءامزرذنملاد نعم ادوقولا نال هبيقلاغا و هلذ مبني ميحا نبصاعنيدربلا ىذب ىنع

 لاق هل ..5برعلازب :ءآتن ًارذنملاهللا ةفامذخأة صاع ماقفاسهذخ ألذ ءةبرعلا ع ميل ل اكو نيدر درب

 قم فوعف مث بعكى دعس ف متم فدن :دخ ىف ممم من دار ىف دعم فددءلاوزعلا
 هسيمدق عضوم هرجع عود :وخ أوو هرمشعو اان لاق سانلا تكسف ىفرفانءلفاذهركسأ ع نذ هلذب

 نيدربلايزاقو نيرمذالا نم دح اهيا متي لق لبالا نمةئامدل نارك ءالاز أن ملاذ ضرالا ىلع
 سيلجلاو براشملاب رمثلاو مدانملاءدنلاك لكاولاليكالاو رقالاو تيمكلا نيب وهدرولاو
 ل كار هرك :اعاو هيه ه_ةم كلذ عمو نمال كلذ هس: مر رك: -: نم ىلعالا قلطدالو سلاحا

 جفلارةقذملاو الي 5 نملداخأو ل اوعفرعهنال

 اذك ةينأمن ع نمو فرب اوام م اعفرديعلا مش نمعضومو مدقمءانئتساكلتالاو مقالا ىواثلاو مذلا
 1 ناةسن مداع نب سدق يي هدئاخإ ىنلاباهضاقتنالا_4لعالام نأباو لاو هالاق

 ةاهاجلا كردأوتا 0 راغلا ريثك ماح عاصىسرافر عاش فاعص لما ىنك ىرمذملا
 المير رعوات داع ادع ىورو ل ل امهفداسفمالسالاو

 هسرد.نآر ةللهفارساذ_ه دشنأو

 تيذاهقاينااشرلادنعءر او هماقو

 قعلموستلاج س2ىفنام-وأ هيدهشتسادقو نآ ارةلاىلاالرددملاو هو سردلا ىلا عجارهسرديز يهم

 اوودسلاو ميتا ىلعر ص اريهدن هرقل 11 ء,هاظلا اوردصملا د الثالذناودمك ايلا هبادا سعى < دوردضملاسه2 نا

 اهائمةاصعال ىطءدهتلاالو « مهانمةاصعلا ىطعالجاعأ ) 0
 نبركو أ :ةد>اعماي رك. زنيىفاعملاوهملامأ ف ىلاقلا لاق جا اهب حدمت ةمامخ الا ىلملل تام أنصوشه
 نول كوم هادم نع قادت سيلا ىفأ ع نءد.بعنبدجأ انريخأىنأ ىثد_>لاق ىرامنالا

 تاخدقامو. لخدذ جاجا ىلءلمخداذا ص اعلان بديعسن هيف عم لح د1 كنك لاي سا عل ندم

 ًاماشدل مداد طرهيفقيطد حا اءى 5005 هفاق «سيةعربغ دحأ جاما دنع سلوام-ملا

 7 اراطأ طجاغااهارالف تا دفا علخداحباخا هللاقذ بالا أرضا اقف بجامحلاءاجمتهيىفءاج 0
 هي 1 ارق دأ كا اذاق تراظذف هب دين: تدعق تح تءاذ. ضرالا باص دق 4 :هذناتنذظ ىتح

 ىلع اااه لاقذ هل تدستت اقاهسقت ٠ نعال هلاسف ةمامدخالا ىلءأ ىف ِهاذاوا فنا راجاهعمو ىايلعا

 دؤرأ اهللاد ب انفلات كو ده1+لاهد_شو دربلا ب اكو مويغلا هلقو مولا الخالق هيام

 لة#لايعلاوذو لتعم كريملاو ةرمش ةمضرالاو ةريغمجاعقلاتلاقف حالا ذل قصلاقف
 الو اعيهانل عديم ةطامم مع لوس اناس نودرب هللا هجر كوم :بمساثلاو ىللهلل كالاهلاو

 الوقريمالافتاقىفاتلاقمث لايعلا تكاهأو لاجرلات ضو لاومالاتيهذأ ةطفاعالو اعبر
 اهادم دارأنماهنعرمعةب * ةباغ كاطعأ ناحاحأ لوقتتأشناف

 اهارث ثمحهتلا فكباياناا « امناكحالسلاغالحاعأ

 جاع ١



44 

 حامرلاوكالذ دنع ةستسالاو ةنءالانأ
 ناهدنءهبوبتسو طهارأ اولاق مث طهراو طهراولاة ممم اكط هر ع.ج طق رآ عج طهارأى زي ريتلا لاق
 دضانهعضوملا سلو لعاغلا نريللا ت اعج طفارأ تيصاذاو ه ريغ ءاكحددو طشرانقطنت مبرد
 هلثم ناك نمو دامعنب ثرلا كالام ني دعس ىنعداغاو اهفلاتقلا مهذلكت ملقم كرتاهنادارملااغناو عفرلا
 هّمعضو نء*ىنارت ًادعسل لاق رب لم ودعيركي ىنعمبراحا1ثريأسا نا ىوربو برهان علازتعالا ف

 سورا ىب#عملاق طقهارا عفدن بو بصنلا ىلع لدباذهذ سور عدد رطعلام ال نكد اواللاةبرلا

 مااكلاس جاو وهبرحلانالفونب كرتكلوةناللصالاوه ظفالا اذهوطشارا اهّتعضووتلا برعتلا
 ىذمرتاالاق مخ اهنموتم هرطضااذارانلا تم نم محاجلاو زاجمنالفىنبرهلات كرت كلوتو
 ىأفتءاالاق حرملا د شوشو اح ض حر ع ىف نم مسا يملارمسك,حارملاوربكشلاو ءالمخلا لضتلاو

 هغلاومرايصلاو بحاص نم لدي ىنْلاو طادشنلا حارملا ىمويلطبلا لات هح صو هئالبخ نع هنغشت اهنا
 الا ةددشلاة مك ءادصملو ةمسارا عدلا ءارا رة انوكسو نول ةرثنلاو موىلع عم وديدشلا ب اصلا فاقلا فيغختوو اولا تن حاتولاو دئادشلاتادحخلاو رباص
 ترع-و تيشغأ اك ريما سملاب ىتءد ىلاكم ا فرسلا وهو ضرب عماش هرمدك,وأ هدوكلا ىهوة ضم عج

 ةاونتلاو طهارا تعضو ىلع فطع طقاستو لياكالا ةئيهىلعبكرملا ىأىرصدتلا لاقو ىزيربتلا هاذ
 برعلامهضارأتأطو نيذلاءالخدلا طقاستو ىن-ملاو عابتالانونلا نوكسو ةيةوغلا ةانثاا فب
 هحئافلا توتساىأحاضفلاد-هجو ةد_ولاونو_تلاوهجتملا خت:تاسنذلاو ممماوؤوك ملف
 داصلا مذ حارصلاو قاس نع ف شكر مون ىلا_عتدل اودىفاك امتد شىأ اهقاس نع م-فتغشك هلوق
 ضي نم اك هماعنلا ةضمدب همشت ةأرملا نالءاسنلا!هيدارأر ودك تاض. ملاذ هلوق صلاخن | اهرمسكو
 عضوملاف خضلابامأو رعنلاةمصممملامضيحارملاو رسسلار دخلا لصأو حداوحلادارأرودفتاو نونكم
 كوللن ون. ديالاوناكو ةفين> ىببقل هيدارملاوماللا ختنحاقللا ىورب و اه ءبذ,نمىلا اهتحاحىف عافدال نما تقاخاد | لوعي مزللا مديكلتعألاو لئاوزبركب ودركشدالوأ لوو اليلهيلاىوأتىذلا

 ىلس يل ىأح اربال نايملا ىلا حبات <الف ةعاجصمشلاب تف :رعىذلا ىأ سيدناانأف هلوق برحلا ىاابنارم : نءضرعأ د صو هلوق !5-ماذه ىلع مزاكل انوكيوايش مهص»مواوني ديولاذا فلاحا ةاًرحلاستف
 لعاللا_عاىلع هناد هسا سم ال دهاوش قف تدبلا اذ هقنضا اذزواذقو برشا ىف قوم نعحارب 1

 لزتعافا ماسر فو عمن رماكح نم ن ودابعزنت هلا تيلا اذ_هقدعس ضرع ىزب ريثلالا5 سل
 ىأ اريص ل الواذهىفىلهقانال لاقو هجر نانس عنو هسوقرتو ل>و هدلود هلهان دو لاو ىننادرح

 ءا ذبحاشملاو هدلةع قرص وة ةفانستو ًاهكلاوهو لدوم عج ملا خم! ل ئاوملاو اوري_صا

 ملا خشب وهىنيعلا لاقو ردقىأ اذك هل عجن ألا ةيردقملا أل وعفم مساوهوةبقوذلا ةانثملا فيتو

 ا ىعلا قاودهيف عساو ل.سموهو ملت أ عجة د_>ولارمسك,حاطبلاو

 ( اهايأأأواهابأت ا ١)
 دشنأو تام أن ع2نادهاو ةىفدح رمش ده

 ((ىدحودهلك 7تساىنافالمك أ .* هلىسةلافدازلا تعةصاماذا
 ديردن,اانريسخ أ ىناغالاىفلاقو دحاوريغلاقاذك هللا دعت ند ةيوام هنأ ما ب طاخ قاطلا متاطوه
 دي زتنبةسوغن,ىرنملا مصاعزب سفح وزب لاق هذج نعهمأ نع ماسه نب سادعأأ نع ىمج ىبُدد_>ا

 لو. شناف دي ربام عت لف ىلمك نب أ لاقف ماعطدا بنان نم ةمناثلا هليل فه أو ىبضلا سراوْملا ْ

 1 ب 7 ا 2 لا 77 2 7 لوم 3و 2 25 عه ع 7
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 0 سس لب

 د_هاعمو مس راجأاكلم » برش :وتارغلانيدامتا كلا و

 دراملا فيس عاعش فيعضلا ىثغ# أملعن ع نمام_بمدو امهيلام

 د_هامؤدعنم كلظ ماروم « ىمملابثلءارو سقتمردقلو

 ( لبس ركح, ىلإ ا!ىلل مع 0# ”مكفاه دا البدأ ) ا

 اهوأو هدياصقر رغم ى موف:صملالاق 5 هر ءرثكل ةدمصق نموه

 لوق-هءاد +ىافكأ نذآو 5 ىل_محرنآ ىلا انيحالآ

 ل اوهذدعب تاصلا ماك ةقاشو 5 هلةعسهذتل لبلد

 ل. نضأ ىلسا هتلقف © اهلأسواللاةليلخ نمكو تنملاىمالديرأ
 لوري مهتاسرأالو ىل_ءلد 3 :ءت<امنوشاولا ب ذكدقل اهنمو

 لد :و_<اهلاونأبو اهورف هي ةيذك دى ىنعنو اولا 2 ءاحناق

 لومحبمأ نوش ثاولا نأ خصنب م ىمهنة:نا للاي ىلتنالذ

 ىلع ءاغلنذاىئ-ثأاكملات اقف «اكءلاوريصلا ن مرتخاف تأناولاتو اهنمو

 ليبس لكن ىدقلاك موملاىلا «ىبراشرطنداىل ل نمتازامو اهرخآوشواهنمو
 لوم>و ةلاسرلا ىنءعاجااكو لمسروهلدبىو ربلوسرو رفسنمةعجارلاةلذاقلاو عوج رلالوهَعلاو

 فوعن ادم نبةحطط نءىورب ركوب انا لاق هءلامأ ىفىلاةلالاق ةمماانئورتو ةلمهملاءاحلاب

 0 مدار ايتن أهللاقف اريثك قدزرغلا قللاق
 لسسلكيىلسل فلثت ه امغءاكناهرك ذىمث الديدأ

 لرش كن ترعلا ره ]ارق ابا ابتا او زاتك ةللاقت
 اوفتو سائلا ىلاانأموأ نناق # اغا نو ريسدانرمءامسانلا ىرت

 دشنأو قدزرغلاوخ الاوريثك ا هد> أقر لم ناّدبلا ناذهوىلاقلا لاق
 رق ل س11: 17 يخرب الب د0أنا لق سلال قو هك

 او>ارتساف طهارأت عذو د ىدحلا برد لا سوباي ))

 هدعبو رعاش 4و :رطد> وهو هماعت نب سقنب , ةعيبضن كلام نب دعس هدمصق عل طموظ

 حارلااو لكلا اهب © اك قد اليرملاو
 حاقولا سر_ةلاو تادحم © !١ى رامصلا ىتعلا الا

 حامرلاو للكملا ضيمتلاو ءاد ملا ةرثنلاو
 حاضفلا دسه> وأ تاسئذلاو ةاوئتلا طسقفاستو

 حاطنلاو 0 0 3 ّرَهلا دست ركلاو

 35 انك م ا نم ادب و الد معلا

 ترام كانهر © وداششالا تاضيد مهلاو

 حاقتللاو ركس شد دالوأ © اندعن فئالدلا سكب
 حاربال سيق نا انا د أامئاربق ن نءددص نم

 او>ارتوأ | اود رب ىسح هن اه سا قباريسسص

 حاشملا لس 3 0 ع 0 لسع اا 7

 حايصلا, نيفاععقت ”ىلع تااظ ةلدبلا آ
 حاطبلاو رهاوظلا امم * تاخاذا ةامللا يمك

 نا



 10000101011111 لل لااا اا

 ااا ا

 | ادامءرلال لاملا نيسالو * هرورمذ ىذ سان ع نم نرد -نالو

 اديأتوأ ا نسكتاف مارح كح لع اه ن اةراجنبرسسةتالو

 زال لك مر اذلسلو ادي هش تالا وول رك: مايك ضقت مل هناوب دحراشلاق

 اولاد يمكالا لاك ادلوتن ك ذمِو ىأ هرّدقملا ناكري هنا ىلعهمصنودادضالا بابن 2 +.دالا ماسلاو

 هلختاو مانالىذلادهسملاو لهانناشطعللو زا غمهكاهللاولاقاك مل_سيسهنايالؤاغت ماس غددللا
 رهدلاءاحاخأ تءفطص اوالامتذختااذال وق. تيبلارهدلا ىرأ نكءلوهلوق ةأصا اددهمو ةقادصلا

 تدبلاتلزامو هلوق ِِ نيل هول هت كرا نم بحت هللذ هلوقو ىنغلا هوزئلاو هبيهذذ

 ىملادماولاو ملا برانىذلا مالغلا عف ذاملاو هيع“الا لا اياد اىلعذمفف فكما

 دب نر عم هل-صأو رعش 4 عد 10 نيس ىلا نيعب 0 نملهكملاو ىعكالا لاق

 هرجاهطلاخت ى ا شببلالب دالا ىشو اسيعو س.عأ عجب سعلاو هقرو نعهديرحت وهو نصغلا

 برمضوهسأر ضو هةنعتصو» ريش ىف عشترا ىأ الاقراربعبلا لرأ نم م مما ارم ك,لاةىض عجب ليقار او

 ماشلابةدليد_ترصو تومرض<عضومةيتحتلانوكسو ملا خفو نونلامضبريسفلاو هرفاشع
 امهناكمنمنالوزب النابكوكدورفلاو ىدجلاو فطلملاوأرثكملا هإم-هملاءا1لاب ىلا لئاسلا
 ءايرحلاو اهطاشن لضفل حصضو هلاهحة مقر علا 0 نايل ار و ' نان

 ديصلاهبىذلاريعبلادمصالاو ين برت ىتد سع# /|ليقتستةس ود

 ىلا نما ام والا تقلأترذأو هنماهسأره_ءئارلازتالف اهسورى لد الازعاب د ءادوتهو

 هنديسنت طبخ ىذلا هلمهملاءاحلابدرح لاو نع الا بنا ا ىلا فلنا لعد ءاغلافانلناو بارثلاو

 ّتا ارو زأمد> ىلعد الهاخاومهلافاغأو راغأ الراغلاةءاغاو ادق أدغأو دوعلا انك راساذا

 دج هانعم لماكلا ىفدريملا لاقو ورع و أهلاةكلامىأ كدحأ و تارو ر روم ل صالاو تار وجأمريغ

 هللا ىلص د2 ءاصو هرم سعت :ةدمصةلاوخآىلاتن أ اذا هلو ووو اًد>دحت :أبصتلا فو هرب ى-ةتواةيفو كنم
 ا امديرشتالىأ ادمعتلا د2 اهيسند كانا 1 مسوهبلع

 >ةتتةصب ذ عب دال ىأهملا لعفلادعف هدنعنكسنتالدارأ مسند 2هلودو مط . ال هدنعنو ذو

 انلأةيضحلا كوتا نواب لع هضوتلا فنصملاهيدهشتسا اديعاقهللاو هلوقو مانصالاى اهب
 دشنأو شحفوأيوزتىأ اديأتوأندك-:افهلوقو عاجلارمسلاو نديعاف هلصأذاتقولا ف

 (( هرساكر هدلاق رهدلادوعرمدكمل © هباجر ب ملص مظعاذكد نمو
 هلمسو 00 مو ظفادناسلا ىف ظحاجلاهدشنأو دوسالاب تصخلوه

 هرفاو عملا الو هبقمرهدلاالف 0 ةنامصو هد -بءالاموس نمو

 ةيليخالا ليل فا هلاةتاءب أن مري نةبوث ىلا نيتنملا نيذ_هوزنعىدم”لل فاتخلاو فاما فو
 هر-ظان تنأىذلا ثيغلاكءابح «اهيرقوامتس الل نمسانلاىرأ امهلبقو

 هرسطاوم تاهتسالاررثلا باص“ 0 اههجوامو سانال تلأسولو

 دهاعمو إ_ساراجأ اكلم «برثن وقارعلانيبامتكلمو دشنأو

 ناكو نا اوه نبك اد.ءنبناعلس دحاولاد_.عحدعةدام نبا لاتريب نلالاق هملامأ ف بلعت لاق

 د->اولا هيعئمغب زاجلارمتن © هناذ عيبرلا هاطخأ ناكنم ةئيدلاريمأ
 00 لئاعثلا واحح ودل * ةدوحتصصأةبتءدملانا

 راوورداصب سيلا ليس «تتفاهتتارنلا ضرعنمثيغلاك
 د هكدامق فنعم ريغتكلمو



 اللب

 مومهلاعاونأو همع2:لوهتمخرأ اذاىبو تلدسلاةنهر وتس هلودسو هتلظو ه-تفاثكل ناببرصلا

 لكزوجو هطسوىازلاو م انهزو>و عزا اوريصلا نمىدنءامرظ مل ىأىلّةبمل هلوق ابو را
 هفسعض منونلايءانو د>اولاةداراو عجبا لامتسا نمو هوزع مجةزمهلا خشن زامعالاو هطسوئذ
 ريعبلا نال سترتلا ىلءلدتالواولا نا ىلع كالامزباهبده_شتساتءلاو ردصلا لكاك لاو ه4-هجو
 مومتممنا لثمأ,ك يقحايصالاامو ىنعمو فامثكتالا ىلئاالأ لوقو هزود مسالوأ هاك-اكب ضن
 ريغرعخملا عم هلأ نم ثاغمسملا مال خف ىلع مساقمأ نباهيده.شتسا كلايهوق ءاوسهيلعرابلاو لمللاق |

 لاقي لّدهلا < ىأ ل ةفلاراغمو لمل نم هلوق ىف نعهلجأ نم ثاغتسملارج ىلء هريغهبد ع شتساوءايلا
 ةسجلالاذلا نوكسؤ ةيتحلا خشب ليذي و لتغلا ديد ىأ ةراغلا ةديد ل>وةراغاة ليا ترغأ
 دشنأو ناكربشتدشو لبجمسامالوةدحوملامضو

 اددرتفيكرهدلا اذ_ههتلذ « ةورثوراقتفاو ب شوبابش
 ضءيهضرخعأف سيلةكعهملا قادقو إسو هيلعدتلا ىل_دىنلا| محد عنوعم ثلا ةديصق نماذه

 ماَذ_هىاءاهبنمىو رثأف عج .رآلادرجلامردمنالا هيفي هر أ ال لاانزلا م مم هنا لاقف شد رقراةك
 ةدصقلاو دعرمو هماع نما عجرفمسأفهبتآ

 ادهسمملسلات اياك تيو « ادمرأ هليل كانغ ضخما
 اددهم ةلخ مومل ا لبق تدسانت# اغاوءاسنلا قشعنمكاذامو

 ادسفاقداعىاذكت ءابصأ اذا «نئانوهىذلارهدلا ىرأ نكتلو

 قحاناةياورفو تيبلا بابش
 ادرى. كرمهدلا اذههللذ د هورثوتد_ةذانابسشو ال

 ادعأو تش نيحال يكوادبلو « عسفانانأذا لاملا ىتبأتلزامو
 ادخرصفريخلانيءامةفاسم « ىصكلابليقارملا سيعلا ىلاعتاو
 . ادعصأ ف يكةبىشعالا نعت « لئاس براسف نعى سة ناف
 ادعومبرثب لهأىف اه ناف « تدعسصأ نبأ ىلئاسلااذهيأالأ
 ادقر_فوبؤتال ايد_حنيسقر « اهل ىرت فتم دأاماذااماق
 اديصأ ةريهظلاءابرحتاخاذا * ة فرحي رجشاماذا اهفو
 ادرسأريغغانيلاةانخاهادي ه تعبتاو قنلااهلجرب ت رزأو

 اد_ي قالت ىتح ىقحنمالو 2 هلداك نم 6 رأال تبل اف

 ادن هل-ضاوفنم تاتو ارت « مثاهنبا بايدنءىجانتامىتم

 ادضاودال-ءلافىرمعلراغأ « هركحنونورالامىرب”ىن
 ادغ هعثءموسلاءاطع سلو لئانو سختام تاود_سصدل

 ادهشأو ىدوأنيحهلالا”ىن ه دمت ةاصووع-تل لدمج
 ادوزن دق نم توملادعب ترصد اود قتلانم دازبلحرتلتنأاذا

 ادصرأ ناكىذلاهالادصرتف « ةناكمنوكتتال نأ لعتمدن
 ادصختلاديدحامهسنذخأتالوه اهنرةتالتاتمملاو كاباف
 اديعاقهنلاو ناطمشلادمعتالو © هنكسا:البوصنملاب صئلااذو

 اد_جافهتلاو نيرثملا دمتالو «ىدذلاونايشعلان يح ىلع سو

 اديقمللامسالاالوهتقاقل © هنكر رتتالف ىرسقلا محرلااذو

 الو



 .ييببللللالالللللببا_ ا ا_ا_ 2 بربب07070ب7بربربت79ْ790لْلْلللالللللا

 ملم تنأو قفرف حلأف *« ةدجاح مئلىلا تيلطاذاو
 عرغ ميرغلا مزاام دأب #3 هناتثوه

 موسقمم مياهثقز راو « اهاهأ ةيغروايتدلل تدعو

 مور-#اىل-ةاعلاو اهاهأ نم «ىرأنمسعأقوزرملاقجالاو
 مول_ءم4 وو فاوم ردو ع هنا ىلعل ىدس عىدقنا 7 :

 انريخأ ىغاقلا لماكنبد_جًأر كو أانربخأ ظفاحلاهللاد معو ًانريخأ ناعالا يعش فى بسلا لاقو

 هنباق مهدشن أى سعلا صفح ند تلاد ..ءنازازنلا حو رنبدج ديزي وبأو هماسا ىنأن ب ثريإلا

 مو- دخو هلدادصأ شانااف ع هرعساولا مذا ىتفلااو د سح

 موتشمهضرولاجرلا ضرع « مرتبلا شم بيبللا ىرتو
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 )6 الاولادادام توم_الذ « مهاتفأ توما نكيناو دشنأو

 ناسغهتداّتق كاع هللا ةلماع نم لحرل هرداون ىفىارعالانءادشنأو
 هدحاو ٌهللادبأ اك <« هدماعةلبلتم”نمالا

 هدسعاس نب ةأرعش خلبأو « اهتتِح نا ةعاضق غلباق
 هدناعلا ا حامرلا تاق دع اهباىلءاذ تعم غطاو

 هدصارةم> مف تنكح د اكجااماوا_:ةول م.قأف

 هدراوقر_طىل-ء اموو 3 بق ضف ىلع ىل_ىنس سأرب

 هدلاولاداتامتو بمللذ « غزال ف لام“مأف
 ادبأ بصنفةفرعمامو عجبأر هدلا | منءاك للا هذهىأ هدحاو ل ملادبأ؟ هإوةقىارعالا نادشنأو

 ىرعب لا نبا لاق هصنامدر. إل هانعمفاّتخاو هظفا قت ااميا دك ىفتدأ رع ةفرعملا نم ه>ورخ ىلع

 هدلاخ تدلواممللاود « ابعلا بر هتللاد_.بال
 هدراطوأ درطت لك ناوه د املارودص نونءطم مهو

 هدلاولا داتام تومدالف 3 مظانف أت واا نك ناف

 ((د يح وذ مايالا ىلع قمي هلل ]ل دْشْنأَو مهريصماذهىلا ىأ

 بدوذىبال ةدمصق قاضدأ ع ةو دقو همعمهي وحن ةدعاسل ةدم_-صقنه2 ما دهاوش ف هحرش مدت

 ظفان حاضدالاىفىسراغلا هدروأو#س الاونا.ظلاهب رمش ؟عهمامتو ةيئيس

 ربلانيس«"اينايظلاو ىلاعلا ل بجلارخخملاو لعولاوهو * ديحوذ مايالز#تتالهثلت #
 دشنأو نيسرملاس"الاو

 ةدزيع

 ((ىيذيبت تشل تفلاراةملكب « هموت ناكل يل نم كليف ل
 هليقو ةروهشملار نب سيقلاّى سا هةاعم نموه

 ىل-ةبيلمومهلا عاونان”ىلغع « هلودس خرأرخلا يوكل ياو
 لكاكت ءانو ازانعأ فدرأو * هدءلصب ىطمتانا هتاف
 لثم أ, ك:محايصالاامو مصب ىلغاالأ ل وطلال مالا هيأ الأ

 لد_:ج مدىلاناتكسا هاب # اهماسصمىف تقلعاب رثلانئك تببلا كالايق
 حو؟هلوةو واولا فرح ىف كلذ لءفندملاهيدهشتساتدملاو لما برو ىبرراه+ ىلع ماو هلوق
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 8 الان 0 د ا رب 0 رعلاتالاك ن 0

 عمدلابترسوةبهاذلا نيسعلاا متدعسأىت + ءاكبلا ترثك أو ةيهعلابتيكفايلاراشأو تءهذدومذه

 ىناباطنا ندب ردللا محرب ريع لادن هكلاه لعد أ ازكح هنزامديدش نزل اذهنار علاشمذ

 لتقول _:مؤماريمأ ايم“ لاقف كاخأ ت يكرم هتيكملر عشا لوقأ نا ىبءردقأ تنكولىفا بسال
 ناكو ادهش نزح هبل نزح ناكو هم ل نءوىزعتور عر انادبأ تيك أم كوخأ ل تقاك ةماهأا مون

 رع ناك امآتوعى أن الت اةؤرة_عج نبا لاق باطانانبديز حي رب ىندتأ اف بهنأ امصلان ا لوقي رع

 رب رحلوقدشنأو ادحاواتيس الواللاةؤرعشلا لود

 ( لضفأ ةمايقلاعو كلن فو * مغاركنذنأ ار

 كو رب رح هدمصقن 1 ى>دها اوشق هس“ مَعَ

 ((مي_مذامنا ايغبو اهسسح *« اهو>ولنلق ءانسا ارئارعضك
 اهوأو ىلؤذلادوالا نالت ددصقنم

 ميحد مل ءادعأموقلاق 5 هيعساولا كب ملاذا ىج ملا اود سد

 مون ءاسنلاوريةمردب * ةناكمالظلا فقرميهجولاو تدبلا رئارضك
 موتشم هضرعولاجرلا خش « عرك-<ملاد_س# بدبللاىرتو
 مورمد 4-هأع فم هداسد ةمعتهملع تمظعن مكاذكو

 عل بو عدن 5 امناق هم ا ارا كرتاف

 موسم ذمهيرج فاك لاك هه ىرحامت ه فسااعم تدرج ءاذاو

 مول- 1 انام ل امنمق  ه.ةلوهمق_سلاىل !ءتدمعاذاو

 0 ل ءلعراع »ع لكس مانو ىلاعأب ءهتإل

 6 4-عدم اذا هي اهغن ءاهمئاف كس ًادباو

 ملعتلا عضنيو كمي علاب « ىدتقيوٌتاظءوام لسعد ةلاتهذ

 0 هش داو هلا كبصت دي هناك“ ىل-ةلان م ”ىمثلا لد و

 مومو هب ١ كت "يمثل ىلعو 5 0 5 ىلا ىرتو

 0 ماذو ىقاط اذ نا.سسأو ُق !اعملوقت احلام لوقدو

 مواك- لا ك-ضرعف تاعئاذاف «املاظك عنا ضرع ءنماك-: 0

 مرح هس ةم كدا حابنال دك « هجاقكعرحاضت ا هعرسو
 موسلك تاقع نا همالكحف ه« ةلكك عنا نمتصصتقااذاو
 ماستلاو كك .هواهاذ 7 ةجاح < ركح لا تيل طاذاو

 مود هنأاكف هتلج « ىذلركحالسم كآراذاو
 ممر ماظعلاو كس كلل جد مدم كاذفاخ بقاوءىأرو

 ميركل اعف لاو هم تعلاف 5 هءافجت ير ناو يركلاحب راق

 م نانا كباحح عن هك 2اقالاو اًرطضم تنك

 م انا كدت ءوار هد جيو هبانرعج مت ه

 ميو كاذد

 ةعوبسعتو

 ميسعزو لباقمتا ملا نمو * مهلك اهباوراصدوشانلاو

 ملم تايئاشلا قوس هءءزو » مهع_ة:ىجرب سل دو ىمت

 ص

 اذاو



 77700050 يع

 تدم

 5ظ001

 دع ب: ختخ ع
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 م نءح<“للوالا تءحاذا ع هدد نب زال ثلا اذنركذب َّك

 امجاد اريلا اهو“ ىكب ًافاندح م لا نونم فرائاذا

 امساف عيقرلا ع اننا هنماتو * اككامتقراف مو ىنمدجو أد

 اعدج اك نعدب اللا نم كءلع هي ةلمي :نااموثل-عل لاقنأىلا
 ناىوربو فيضللاراظننا را ةلك أب الناك لوب قماكلا لاق تام_علا ناطبم ريغ ةلوق
 لاقف لاجرلافنوكتام لقالاصخ ترك ذكلناف كماله تلتاممْئثفتدذك أ هلأس باخ نيرمع رع
 تلقلاق ىهامو لاقأ جاقدقهدحاو لسة نأ م- ءأىناالاد> اوفرحفتيزؤكامنينمؤلاريمأاب

 هرك ذءارعشلالوةدامف هرم :ريسد هل ص1ت هذ هنأر علاقف نط.هلناكهناتالعدوو تاءشعلاناطيم ريغ

 نمل وأو هواك آم شرءالاو هةعذحو ةيمحلا اوهعورااوذعورالاو ناسرغلا لتاقمىفةديبعوأ

 وبلاد ىح ءامداناملوطل لئلا امه يوبرص: ليد كلام انو تبرخ أ قيناجلا يصنو عمشلايدقوأ

 لمقعو تالاف امش الم ]د #*# املمو قرم و ونا ىلعتملا شارع

 نمنوكررظلا نا ىلءوثالث هلوقل :ومرخظلا نا ىلعى هراملاهيدوشتسا ر , اظادحوامو هلوق

 لماكلا ىفدريملالاقو نين :1ا ىلع اوأف :رخص لاح قاهدالو أت دسةفاتون تدب لا ف مصوهناللدالا

 دلوراوحلاو همأرت ارب ىنىعمو مودعج م اودو ا هلاَمْنَرا اودلاىلع فىطمتقونلا ىشورظ عجز" اظا

 بقسوهفار ك ذناكن اف ءا ثالا هملع عقدن لملم كيم نم طقس ثم هلا و ريغصلا هفاثلا

 فت_طااهدروأ اعماهل نءص*ىلوالا تى >اذا هلوقو راو> هاككالذ وهو لت اسوهفاش ناك

 ةدحاو+-ةبرط ىلع ارتد ش ا 1 اق ع نعد#و ال

 مم 4 هدئافإ نايا هرب نارتقا ىلءادهاش لعل ف فن صملاهدروأ تديلاامو كلءلهلوفو بساثن

 نبانعناغالافجرفلاوأ «حرخأ# راوغملابأ ىنكي كلام هو آ,لشمل اى 2
 زيه. هيغن أب صفه اربرهأ هلدفاملادلا ناو ارعشسانلارم 1 نمناك هرب وو ني كلامنا باهت

 ءالشأ ىلع ص لابمملا نا ٌقاطلاديز زنببد.> نع «حرخ أو 9يهناو ىلا رانلا تاب نا لقا مقام حضنف

 هلا لايملا كد مهم لوقذ 52 :ذدو هفهنةكفاوذ_تأف دلاخ هلة وألا ه هرب ون ني كلام

 باطلا نيربع عمت يلصلاق ده نع ةلأ ءْدط رعلارا.عن دجنأ قدرط نم ياضنأ حرخ أوو

 ل ون مع”لاقاذهن اسرع ند ملة غنا لف عبصلا

 لثمادب زود أى رأذ ةرعشلان ا ولرعلاعذ اهماهقت هدم_صقلا رمعل هدشتاق ه.خأىف

 02 مءامرع لاذ هتدث امد اوخأ4_.ءاءتامام ىلءت ام ناولمت”لاسقف كاخأهبتش رام

 دم. نع ماسه ن ءىلأانثدح ايئدلا ىنأنباان نريخأ ةسلاحلاقى روغيدلالاقو - هنىف زازعامل ثم ىخأ

 ةربوق نب معم قلاذاناكو دب بنخأ 00 الاامصاا تيهام لوب باطلا نير عناكلاق هس أ نع

 ندملا ةعذح قامو اي هيدا تست دش

 باطاتانب رع لاو لاق نيعم نب مسالا ن نعتاجالا ا "دلاى أنبا «جرخأ اووإب

 ىنتتأالا ةماعلا ءا قل: نم حابرلات هام ىل.ةدهشتساو ىلسبف ةرحاهماخأى ع اديزةتلامحر
 كا ةعذ-_>ىنامدنك ان و ءاضصةىباهو 5 رك ذالا رب , و نمت“ لووتركسص ذامو هايرب

 نقل لر عناد.عسن ورع ندع_سندلاخنعسعشلا ىف قوبلاو ايندلا فأنا حب رخأو)
 كخأ كوك نا كوم نك ولالاقف ك_خأ لع ىنأ ىلعتيتثأار ءأطرل هواةربوت
 ْن .كوانريخأ تاّقمطلا قدعسن ا لاقو 3 -# نم م اهنا ًارام نال تا

 ركبى أن تلا دب عتاملاق ةكملم أن نعى لاح الن هللاد_هعن 3 ىدسالاهللاد_ءعندمتو حارجلا

 انكو نيشلا نيذهبتلثقف هدلعتغقوف ريق تتأهل دملا نم سئاع ت مدقق ه 2ك ءنذدقهشلاب

 : دهاوش مه 1



 ماو

 هلوانتو ةيلصلان 2!مهملارسسكمداصلاو ليحلا نمل وطلاءاةنشلاو هنع ىو شنحو ب رهف

 كلام نيديدح نب ربكملل ةدمصقا مصوءاتا ل دبأ مل“ املا نونلا مغداف ىننا هل_ص أ ىنت داو هنمط جبرا

 اهو تام ,[ق هنء هللا ىدرولت : عم ناكوفد و ل

 0 وسوأع ادك نبا ىلع 9 ةراغناشأ ل هىرعشتدلالأ

 عمفاأتلا ىذه _ةنىنأ هسرافودمدومومسلا افرتعبف
 م-منيعلاىرتامذىذالال اق ه هبرثان انما 5 ثهشأو
 مسقللو ندم ءلل اهدرصرتسفل 00 هصمت نائسلابهيلا ت مه“

 مدني قسحلا عببتي ال نءموام اع وه اعبات سيل نارغ:ئريغىلع

 مدت له مماحالت دالهف © هنودحنرلاو مم احر كسر

 ةلاصضلا : نعرك اسعن او راكب نريد الا 4حرخ أو 3 ثتدملار ىو دب ثيح عراب تكك شىوربو

 لاقو هل 2ةنعىلءىننق بلاط ىأن ىلع عم نا ديبعن ةملطط نيد ىوه ناكلاق ىلازمللا ناف“ نبا
 نم لج رول دعْف هدي ف كلذ كديفكت د ,اريك نوك- نانا 1 ىنب صأتام هشئاملاد#6

 ىدعلاهب راد ناد وخلا و ىب د رط نذعنمىب نم حلبدعنب نك هللا ه4 ءزخ ني دسأ ىنب

 تام الا هيرّتاب : اماوق ثعشأو هلآ فلو ة.ىذلاوهو ىرصبلار م ثمن ماصع هلم لد لاهو

 ليقو دسأ ىنبلميلح ب عكم نيهللا د هعىلهقو ىف ةوأن مب رثتاسالا ل ئاقلاو لاقل نال ءفو

 ىلا ءةم ريغ ىلع هلوةفاشكتلاة مش احىف نيدلادعس' عيش لادو رتسالا لفو ىدزالا س كم نبا

 ءاثيلل جفلاو لبوأ ىئلابهموعلا نم ءانئثتسا ناريغو بامسالا نم بيسالد ىعد تف :رخيغأ نككتتر

 ىوربو ا اال لق ىلا عتهلوق ع نماوفأل قسعج نع مما وك يهوف

 لبق سماح فرك ذوله انعم لوالا ىلعف فاتح انعم ليشو هتنعط حترلابهنرص“ نم نءاط ى رجا شحئرلا
 دشنأو حام رلاددرتو بر هل اماق ل مق ىفاثلا ىلعو مسلح :رابهنمطأ نا

 #( اعمةلما تين عامتجا لوطا اكامو ىف اكانهر هتاف
 حاطيلاب ديلولا نيدلاخ هلة درلا ىف ل 2:ناكواكلام هاخأ اهب رب ىوبريلا ةريون نم ةد._هقنموه

 ةدمصقلا ل وأو قددصلا ةفالعتىف

 امجوأف باصأ ا اعزحالو ه كلاهن يأت. ىرعاموىرعل
 اعورأ تايشعلاناطممريغ ىتُ 7-0 ان تخلابللا نكد ل

 اعد ن نأ لق ىتح نهذلا نم © ةيقح ةعذج يقامدتك انكو لاقناىلا

 اما طهراناثملا باصأ و انا ,ةوةامملا ىف ريان قو
 اهنمو تسلا ةرةتالف

 اعضخأب ثار فملاءا ادوزأَز رو © ةيكت :رهدلا ث د ًااماذا ت ساو

 اغلضاف ارهد تاننااعزحالو © ا .رفالو
 اك <ذبواطلا قلبنم ا امّدةم ءلاذ ىلع ىضمأ ىننكاو

 امعسفداوغلا ع ك_::الو ٠ ةمالم ىنممع-) ال نا كدبَعذ اهنمو

 اهفدم ةبنلل منع ناكسس» . دحأ 5 تده>دوىنا كد

 اعضعضتل اذا ىلع م نكراوأ ال نبدا قلأ ام ناولف

 اعرمسمور اوجن مارح نبأر «ه مئاور تالثز , اطاد_جوامو

 نركحزي



 ه(دلبلا كلذف هلئاصأت باط *» هيئاج دعب مطل

 ( ريماب ىلسل لذاوعلانا « ىتمالم ندزتالقالذاعانإل ديس
 6 هرقل درسفالو ةمواشم © بوق عجيبلغياعجاش دّشنأو
 ( مخللو نيذيلل اهيرممرتفل) دشنت

 بدسح نب ركد دن و رم ةثراحنب ىد>نبرب ا هدمصقامذءار 0 عفو عا ارمهملا اذه

 انقوأ ملا باغ نيم غنبو ريعنبا

 م-هودملا ةلزلاد_ءبرعللو 9 2 موقلابالأ

 مر لوح طرؤام اهنودىأ 3 امدعبةبام مصلاداةءدء الو

 ءءماق ءاع قلاع سسفدم ىلا < ىوللاف ه_عرصلاب ىل مترادامف

 مسقمة سيل آذا لئتمدرش < اندامرتلاز ًادقبالكلاءومف

 مدلصءاةئشر يظن ءنشنخوأ ع هلازأف [كلس كاطر) ١ نءزخ“ ثمل

 مةللو ني سس هلأ اء رصّرمفت 0 هل عمدا مم خرلاب هلوانت

 ىلءىعج ار بهز نب سدقو كلام نب ديعشس ندئ سه نب و رك ثغبب برت اكلالاق

 ادمنآ ىربالهن" اك ىشعهناهلا ل مس> كلما ءامسأ > لاف امو در عءاغلا عدسحت ةعسر تناكوةعمد روانا

 حرش يف ىرامنالانبا لاو ةديصقلاهذ هكلذف ىنج نير بام لاقت 4ك لاا ايقاف فتم

 نالفلذلاددعب مهوتلإ ةلم 4 همر مبدا 0 بايسلا اهدا تال ١

 .ه ءز. "عس <

 0 و ةرمصدلاو ” ةزوكصلا : سد دام هد: م 0

 وامن اطل -|برعلل نامعقو هننأك ةرمصم ءلاو ا أ[ ءانهدلابعضوم ل قو ءاميزاكلا

 اماؤ ىناثلا ب لاكلاو لوالا بلاكلا ىل-ِةف متى نيد و ثرسلا نب ىوخالاو هوخ "لانك

 ةعفو ىدنكءلاثرحنةلسذ مو مهسنرو بلغت ىببل مويلاو ةناهاجلا ف ناك«لوالابااكلا
 لتقف لئاونبركب . عمو ل مم رمش ها أ هس ىنلذ ذٌكمو ١ هن عطقو دع_سأن بدخل .رع مجم مت ب نم ضأن

 سيقلاؤ ها لوقب اذهىفو هباصعأ مزرهو ليمحرمم
 بالاكلاءالم:ةىدمنأالو ©« ىدحو رخو قالاك

 اذه قمهست ؟رناكو سءانق1 دعس نب نمو ما باب ران م بان رلاو دعس ىبباناكفىناثااب زاك! اامأو

 ُثيدح ناهصان ضاق ةوهوامو ىلمأثدحملا رمد نبنام>نا ف ئاطالا نملاقو مداعنب سدقمويلا
 لان اروهانغا ذاقلا| هيأ هيله سم هللاقف فاكلارسسكف بالاكل مو هنن !نيددل ءنا
 هيانآت نم اود تلهادلا فةخيرعس" ماا عطقلاق اذ- هاماولات :وضانلاهملا لع دق سيح ىهأو ب بضغق
 نيتفئاطلا د أ ناكرا ارملا لك ارح نب و ربع نب, ثرمحلاو هروك ذم ال م >رشو ىبنامالسألا ف

 هبحاصل مونمدخاو لك عجب ىتحلاجرلا امهنيتشموامو آتامال امهنين عقوهوخاةملسىرتخال |سأرو ا

 نمةنام هذ هل سأرب ىناثأن م لسمحر شئدانم ىدانف ليللا مهشغىت حادي شالاةواول:ةةاوعوجلا

 فرتقل ممل الامني ناممن ا نب مص ءوهو شنحو أ موقلا فو الذ لم ةلسىدان هىدانو لدالا

 تنكوللا ةئهيدنند هال أذ ةلسمر قاف هس أ رزتحاق هسبلا لزن جراي هذعطف هدصقف ل حرم ناكم

 ادع زيتاوههحو قةمادنلا قرعواذه نمارس "وو هب ع :داملاقئاق.قر ءاّملاه_ةمقلأ
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 . لتفملاسقمدلابادهكمدو « اهم نئترب ىراذعلا لظف

 هتفاضال فلا ىلع ىنيمو هوه لج ةرادب موو ام ”الو» هلوقىف مون ىلءافطعرج عضوم ىف عون هلوق
 ىةدودمتءاجىتلا ظافلالاد_ًاوهو ءارذع عجب راكبالا ىراذ_علاو ترخترقعو ىذاملا ىلا
 لحرلاو ةقانلاةمطملاو ةيوخل ارئاظنلاو هايشالا فا هتركذ ةدودعم لِما ىو عما فة روصقم درغم

 سقمدلاو طورملا باذحلاو_ضءبىلا هدب ىري نيقربو اهريغى ءلومحلا لملاو فورعم
 (( قرفة نالضوع) نشناو لمةلادردشلا لتفملاو شيد الارب رخلا
 دشنأو ىئعالاةديصق نعم ءاملادهاوش فهحرشمدقت

 )1 عمطأللا هج .رىفىذلاتنأو ا
 نطوم لك تأ ىلكبرامق 2 هردصو صاعق نونو هنا لبق

 ديشنأو تكتقح .رىفىأرمكملا مام ,رهازخلا ةماقا نمدتبا جحر ىفدل أوقو
 ككل ا ا 2 ا ف ا
 (( امج كئانإ اذ نعىنغتل ه ةفلح تمل ؟تاقىفدقلاقاذا])

 ٌقاطلا نانعنبادشنأ هيلامأ ىف ب 2لاق

 اعب رآس.مالاب ذافنالا ىلع نع«ر 5 اصئالق عسح أ له ىدان م ىوع

 اعزةماعاه_ثتراطهتملو م هلامسفخ عيل مالد-غ
 اعجأ ةءامفاق تيخنإباع هم دعإف حوبنلاه:اظ مال غ

 اعمسأو ليان ىد هأ يدانأ © ىربال فانا .ة«افاناوساسانا
 اعرتم قانا قلت نايريدجح ه ىنافضلا ةبهقانارحأت اقف
 اعطقم اس ءر ءازب زان ردات © امغاكىّ تح ءاود» تح راق

 اعلزتدق هش رىرامملا دلك ه همدن كلا لضةءابمداقالك
 المت حن رطل اع ترسخ اوت« هداح ءاموك لمردسلا تحفد
 اعجأ كئانإ اذ يسع ىنغتل ه ةفلاحت يل [تاقفدقلاقاذا

 رداغتو باحلادنعةنك اسءاود-و“ دمصتملا ىتسملاواندمصتانا_ةشاو حسبسحازبرب مسحأ بلعت لاق
 نبللال-سرلاو هبزيللا نم طقسامهب.ثنطقلا سربلاو ضرالانمباصلا عضوملاءازيزلاو كرت
 ىوريو كئاناىقام جسم باب رت نات فاحىأتملاآو ىبس>ىناذو هعالض نيبام الما علضتو

 وه ىنيعلالاقو باعثم الك ى بتنا نينغتلمهريغة غلو ىطةمناىفةناالا هأرلل نوكمامعا اذهو كعمل
 نوكسو ملا خشب هداج و مائسلاةعظعلاةقاذلاءاموكللاو قاطلانونلاديد_ثت,بانعن,ثيرخل

 نالدتلاةباو ر ىلع اذكو تمل ”الواطم لوع_ةمةقاحو انيللبالا مسدأ ىهوداللاةدسحاولا مزلآلا
 لاقو ىمالد مسقلا ةباجا ىلع شمالا يده.شثساو ليلعتللءاللارمككىنغتل هلوقو هللاب ف لحأ هرب دقت
 نبع ىههروسكم نونوه_حوتقممالءننةتل ىورب و ىنءىنغتانب رشنا ىأ وذم باوجلاا ريغ
 دةنونلادك و لا لعفلاءالىهءاملانا ىلءهيده ساو دمك أملا تددشة حوت غم نونا هدعن لعفلا

 نيمرانيرثك الادغاو نكباودي زاينمرانولوب ةرازفةغل ىهو اهلعالمادةريبكلا متو فذصت
 كوجو ىنعنغأ مهوق نموه مهضع.لاتو دعبتلى أ ىنذتل هلوقرمفو ةسحودفةملاءانلاتامئاءنينغتأو
 ناكناو فضلا ىلاءانالا فاضأ كانا هلوقو ىتؤريلا جا الأ ىنءامنغنوكد تمد هل-هجاىأ

 ندهشتسمكلامْءاو ىرثلا هدر وأ اذه ىلع دو 4مم هب رمت بسند هل سيالم فضلا نال فضل اوه

 ادهاشتببلاكلامنبادروأو لكنوديهيدنك اتلازاود عدها شهيؤولوعتملااذلدبك أتاعجمأو هب
 دشنأو ' دهاوش ةدعتببلا ف بسح ئععدقلةناقولا نو قاما ىلع
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 متهسغنابلطي او ةيدف هنمنالقيال قوتملاوةينأ! نادي رب ىنمايضرب نا هلوق هصخشمداوس ىنعو
 دسنأو ىدالتو فراط لاذ ىهامةنيشهرلارسسف

 ايناغتدشأ انتماذا نو ه هنايحهمخأ نءىنغانالك
 ١ ]| | سابعلا نهقلادبء نيني سلا ناب طاخي نيةلودلاءارعش نم ىلاطلا بلاط ىنأ نر ةعج نب هنلا دعوه

 هوة دصت ن مارا منيب دصانكو بلطلا دبع
 املادي ىت» فشكدلا هع افلم أ مش ناكدقا مح ى رأ

 ايضارتتك اذاهيفامضءبالو © ه-ظكدولا ىذ ب م<ءارت سلو
 ايواسملاىدمت طضسلاننءنكءاوو ليلك علك نع اًضرلا نيعف

 ايلاخأالنأت نعي [تضرعناف ٠ ةجاحىل نكت لام أتنأأ
 ايدامتالا نلاحلا ف كولد 9 امد_كشسنو ىن_دبأام دارالؤ

 ردي نه ثراه ىححاب رلادرمبالا لاذ ىارعالا نارداوت فتن أرو ةنرمصتلا ةساجلا ىناذكه
 ايناغتدسانتماذان عنو « هتامح هب مخأ نع ىنغائالك
 ١ امساكث نك نم هللا ى ةرعأو عاحأ « اغاكيد رب لف مزلاة ث راح

 رعاشسيفنبورعن دعم ن.دريبالاو ردبنة'راحاهبو هي ةدمصقنمهلهدروأىناغال ىفاذكو

 ىااعلالاقو مهحدخءاغامللاىلادرو نمالورثك< ساو همم ىننةلودلو أ ىف مالسالا ءارعش نم ىودب
 نىلعن د# و دمج ى أ نم كلذ ع“ هنارك ذو شالا نيس ن ىلع نسسحلا ىنأ ىلعانأ أرقهلامأىف

 ةضحمو أو ةزوكم ىفد_كنألاد لح ىأن م هيأ عم كلذ عمم هنارغعجول أرك ذو هيلعاهأرقو نيسحلا

 نعوجلا نبةعيب رىبدحأر جم نب ىلمن ني ةريبه نب رايسأ ا م ديز نب كلام نب ةعبب د ىنب نم عاججو
 الضم ءاغآحدع ودب ,وخأاداب زوادلاخ ىتاعن هانمدي زنكلام

 ايسانتنأىذلا كسان:فيكو ٠ انهيأن اماع-أ ىوه سانت
 هلو هبدهشتىلاتيبلااذهاهنمواّدي نوثالثو نانثا!متدع لي وط ةديصقركذف

 ايلاقحاىرادضرأ ملاذا عرسه ىنغلا كرتشمر عفلا فءاىفاو

 «فيكدهاوشو
 6 ترثئامو لس ىلا نوت ك ( دشنأ

 لاو هنثاكىرخأو ةمحاح هلو نم لدب نام دا .١ف يك هلوقو قدز رذلا هنا ل.ةىربكلا ىف ىنيعلا لاق
 ىارعالانبازداوت قتببااتدجو تاق ىنجنبا هردئاذكه اعواقتلارذعتنيتجاحلانيتاهوكسشأ
 نانثدسحلا غوأ اموبلاملاىنغ ٠ ىنذكىت-سدعلا ص:لمعأس هدعدروأو

 ((دءابالا يكتف ىندالا ىلءناشو# هنانقتنالءرملالام ل قاذاإ) 2 دشنأو

 جمالا نحو
 «( ىتيطم ىراذعا تر قع موبو )) دشنأ
 ظ لحدفملا اهلحب رنمامعاف « هماقتو ةروهثملارح نب سلا صا ءاعم نموه



 ” لليل

 ْ | ليف ةديصقلا هذ هلات نبدودعملا شد رقع ارعشد_> أ مهسنةعمر نبى دعني سون ىرعد لا نبأ

 روانأذا تقةتئام قستار *« ىاسانا كدلملا لوسراب

 روم هل س.هلام نمو *# ىتلاىفناطءّشلاىراجأذا

 رذنلات ناوادغلا ىفنفت لق اعماظعلاو م#عللا نمأ

 تاناملا ماملاو تامئانلا ىف ه ادضءىدجاوىلءوىخأ اك ) ا
 هيلزنهبملأو لوزتلاونايتالا ماملالاو ةيئانعججهيئاصمرهدلاتانثانو انيصىأادضعو هلئاقم-مل
 نةرغمن::اىلا ذاك هفاضاىلعهبيدهشتسا تءءلاو رهدلا ل زاوت نم هلزانلا ىشو ةلممجتالملاو

 © رام-مغنالاكواعاةأدو ه امرتدىرجلادجني>امعالك ( دو .اذودح

 ٍ هلبقو قدررمالوه
 بابلاةةكسأ اه,تمخضفاىتح ه« .اهاتمت تّدحو اهكموللابام

 مكةاوهبىهذو هر هسلت,ذخ أ اذا نمعلا دحاصلاتو دب ردنءاهلاتاةىنعانذج هيذجاذا هلم لاقي
 تاغتلااهالكهلوقىفو ةلفأا نزوو ىلةسلاةبتعلاءاغل ادي دش ةوةرثمحلا مضي ةفكسالاو همصقاذا لزنملا
 ىلا دج دان_ساوةثملا نعهيربذيالنامزلا نالاري_الاماق دوو هوريذلل فرط نيحوام الك لصالاو

 هينثتلاولا- 1 اواو ]اكو ىواولاو هنءفكلائثلانءعالقالاو ىرجلا دج ل صالاو زان ىرجلا
 مههاالا فاضتالا اك نالك.ولف تءةصدقف للم امهفانآتعدح 2 رالاناكناو ة جاوا مهغنأ ىف

 ايرلاق.و هوو ىرح نم بعتلاد:ءهعاؤترافنالاو رو وبربابر نم لعاق مساج أرو نذنثا

 ري_هظاعلفأ ىفذاع ثيحاهظةاوالك ىنءمةاعاسهتيبلا ىف عقجادقو عرتفو أو دعنم يشم اذا سرغلا
 دقفىل-م عصفالا اوهاك امهفان آلقرم اوام م غن, لاق ثم نان دهاش همذو دارفالا بارو ةيثئملا

 رفعي ندوسالا لوفدشنأو اكيولقثغص
 ((ىداوسنابقرب ةنملا قوي « امهذاكن وتالاو ةماا نال

 نبهالام نب مراد نب لش هننبسدقلادبءنبا اهع!ىل_.قو ءايلا خشب رعب نيدوسالا| ةديسصقنماذه
 ىف مال_لادبعنبا هرك ذ ةءلهاجلا ءارعش نم عصف مد _ةةمرعاش ىلث وتلا متن ةانصدي زب ةلظنح
 اهوأ رثككس يلو ةيناثلاةةرطلا

 ىداسو ىدلرمذ2:# مهلاو 5 ىداقر س> امو ىلهلا مان

 ىداؤذباصأدق هارأ مه * ىنفشنكلو مقسامريغنم
 داوعالا ىذ لمس ..سلان اه ىنتأايتىذلاىوستلءعدقإو تببلا اذهل قو
 ىدالتوىفراطىسغ: نود نمو ة:.هر ءاقو ىتم امض رب نأ هدعنو

 دابادعب ومهزانماوكرت « قرر لآدعب لوأ اذام
 داعبمىل-ء اوناكامناكف ه مهرايدل < ىلءحاي رلات رح

 دالوالاو ل_هالاباوعتتو « مهؤانبلاطفاو:ب نيذلا نأ اهنمو
 داقنو الب ىلا ريسصد امو 9 هب ى-وطبام لكو مهنلااذاق

 داسةبا ل اص _ةعدرهدلاو 5 هركمزل دافنال ثالذواذاق اهرخآو

 نم ناك ىنيصنب مك أدج داوعالاوذو دجأامىأس حأامو موم هلا نمىلاهلا ىلخلاىزير بدلا لاق
 عسبشأ الا عئاجالو ربعأ الا ل_لذالو نمأ الا فئاخاهتأب نكيلف ربرسس ىلءةبقهلتذختاف هنامز لهأزءأ
 هنال تءلاداوعالا ىذيدا رآهنالاقن و هلثمتءايفاوداوعالا اذى غالاد_كأت روما لذغأ والو
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 كة ستنجح تع ىلا 5

 ا خا

 ىتبثا هانعمناف كناكموهو لعف مءايبلطلا باوج هعوقول

 4يلاكدهاوشإ

 2 هحوٌءالذ )اكو 0 ىدم ّرمدللو ريغلل نا دشنأ

 ةدمصتلالوأو هو هل قو .د> أةعقو ىفالاةىرعب لانها بعل ديصق نموه

 للبهفدق أايشقطنتانغا » لسقق تعم“أ نيبلا بارغاي
 ل

 لكب نيغبيرهدلاتانبو » لئاز معو شءركه
 للعلااذ شد رعشلا ضءرقف ه ةنآىبعءناسحافلبأ ٠

 لجروتزنادق ىنكسسأو « ةمسص نمزج ابىرت ك

 لطبمادقم نيدجلادجام © ديس عركص نماشلتق ك
 لسالاعقوىدل تاتلمريغ © عرابمرقةدسسملا قداص
 ىل اك ماهوفاخلا نب ه هز:كحاسامسارهملا لسف

 لالا دمع لمعلا راو 0 اهكحر.ءءابق,تكح نيح

 لبجلا ف واعد نائللا صور » اضمر,كحا:دنعاوذة مت
 لدةءاوردي ثم انلدعو © مهفارشأن م فعضلاانامعف
 لسقتعملا كفا انرركول « اننا الا سفنلا مولأ ال
 لهل هب مهواسد الع * مهماهول ع دستمحلا فويس

 لدعول ابفر_ذغلاا:مناك © ةعقو ىرعب زلانبااي تدهذ
 لودانايحأ برحلا كاذكو » مكحنم انازو مان دقلو

 لسرلاهامشأ بعل قايره » مكباقعأ ىلع تنولوذا

 لبجلا متسىلامكصاانأجأف » ةقداصة ف _.تاندد_ذا
 ىل-مبسانلا نمهوقالب نم « الملا قاذمأ كح ليطام<
 لدرلاو مهم طرقلاان”المو » هعزفذا نعشلا انءقاض

 لزخ#ف ارمصصن له ريجاوديأ ٠ مسالااشمأ مس لاجرت
 لسرلاقدد تو هللا ةعاط 0 قلارردب موبانول-عو

 لفرح امتع لكح االتفو «* مم سأأ روك اناث
 لسشللا ثيداحأو ردن مون * هريسع سد رو قا:كحرو

 للملا ل بنانتلاو رديءو « اد_هاش اق هللالوسرو

 لمط اب مانا ىف عمم ام لثم# اوعجبعو نم شد رفق
 0 سأيلااذاسألارضغ « اههاتسأىن نأ الرس 2/4
 هللا دعم هدئاخإ د_- موب مهلئماناتوو ار دبل ملدتعا لاقي ىلاعقلا لاق لدتعاقرديمون انكأ هلوق

 ةمو رمربوءاوسو » م. مدن سا سح نا. ءطعلاو
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 ىمتاوام هول _:مىئرعم#)ال ع ىجعضاو ىولتالا_ع4 بغا

 ' ىدوأىولاف رداقلا ىه * ياطتالوتانبيأ تاهيأ
 ىعورت الو بى س.ءورئالو 000 ىم-طتال ىتدرف ف ىيمدطتال

 عزت نأن م تالربإ خخ 0 9 ىع#الو سأي | ارع«ع_ثتساو

 ىجوتو ىو ىف
 لوقهللا قو سأرلاىلا - ءرعشعزخقلاو سأرار «ث بهاذلا علصالاو محلا أ ةجو زرايملاءأ

 هلىذلا محن ءارمد._عمءانحيرخالاو داوسااة عملا ءاحللابو هل هملانيسسلا مضي ماضسلاو هللا
 :. هك 1| بد الا ءدهالاو مدخلا لب نول يو عسلاو داوسو 1 نم نانول

 ءانع نمفلالا ادب ىلع عض و21 قهيده_شتسااعوا يهود صض عم دعا اوظو عم كل نمنوثلاب

 كا هصاخل مالا مو لاوهو عوج لان م جحا أو ىعنبالصالآوءادنلا قلكتلا

 مى م رتستوأ ىدم<# كناكم #8 تءئثاحرو تأشحالك ا

 هلدقو ىلهاح حرز لئا نييك: لعن بةانم ندي ز هونأو همأ ىو ةنانطالا نيورممل تام :!نماذه

 هرلان لاذ 2 ىنكلو ا تلال :ىلأو ىتسفع ىفترأ
 جشم لطب لاهماهىنرمذو # ىدبقت :هوركملا ىلع ادقاو

 حيتلارع ءرت_فنامسفقنو « فاصوللا نوللثم ضيبأب

 ا ضرع نء دعت ىجأو * تالا صرت " امنع ةد'ال تدبلا لوقو

 ناو سم نب كلما د_.علاقلاقتاح بأن ءهدتس ب اد الا عسب رباتك ىفىركم سعلادجأو أ« رخل
 نورغةتساانذ اوعزحةّتسو توملا ماعز مهنمنانثا ةينامئاهرا عش, ىف برعلا ناسرفد ->و

 لوي ثيحهرتنعو نبجدؤوالاهسذن شحن ملف تامسآلاىت ءءكتدأ لوقب ثمحةبائطالا
 مهدالا نابل فرثب ناطشأ »ا م اكحامرلاورتنع نوعدب

 ىدقم قداضت ىنكاواهنع 5 محله ةسالاى نوةئءذا

 لوعب ثيحتلسالان بس قلاوأو نبجددو الاهمدّقم قضي مف

 ىعارت نإ كديولاطبالا نم ى.غنا تأ شجالك نلو-5و
 ىاطتمل كلئذلا ل> الا ىوس# معو هامح عل ًاسول كذاق

 لوقي ثم>ةعدلان دي ردو نيددقوالا سنت أش حاف
 : رب ده توما ع نم سلا نيح 5 ةريدم اهفرصصأ ددشلو

 روقول فاو تواارذ> ؛« اهيىل-ح رعجأدقاو

 5 عورلا فانأ لكبو « قلخىف هلاذاءاحح
 تابسالا «ارو زو يطال ًاراملو *لوق وعد ثمح برك د-عمنورم و نيج دقوالات روملارذحي لذ

 لوب ثم> ساده نب سامعف توم لا ن ماعز رص ناذالاامأو اد نبجدقوالا هسفن شوق لفةقباسلا

 اهاوسمأاهفناكىنتحأ ه ىلانأال ةببثكلا ىلعزركأ

 لوقي ثيح ميطحلا نب سيقو
 اهاق .ديرأام سفن مادوأي # لكوم نا اوعلا بر ا.ىناو

 ةباثطالا نبا لوقالا بهذ :ماقتيةصوو رار ةلات م لاقهناةبواعمن ع :ركاسعنباوىلاقلا «ج رخو

 مي-ملاو عاصشنل الطملاو بورآحلا نطاومقربصلاىفل .ةامد اش تاسالارك ذو

 || تضقنا اذا ىسفناوش> تأ ثجلاقب هل |نيسشلاو مجلا, تأ شجو ميس | _.ثأنمسهالا ىف ددملا
 .. د0 عسل ساما لا تاو كلل دكا ؟حسكاكمألا ١

 تشاحو



 جب جمس ووسام +

 سا

 20 >2 دتتِتيحسسما تا ميس هد

 اان 01010177 77١
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 سدقلا دمع نم هأ سها نؤدلاد دوسالاوب أس طخ لاذ شامعنبا نءىناغالا قيىفاوصالاح رغلاوأح رخأو

 امل مءنبا هبت دف داب ز نب ثلا! لاقي دزالا نم هل قد د_ص ىلا اهم أر سان داب ز تن ءاعسأ 4 لاب
 ناءةسنيرعن ملا ظه«اىلؤدلا دو الاوأ 4 ةدئافإت امد الاركذودوسالاو أل اقفا هج وزتف بهذف
 رثك اق بلاط ىفأن ىلعو اطال بربع نعىو ر مهثذتو مجئاهةفونيعباتلا وجو نهلد _:جنا

 نيلسملا عماردبدهشو مالسالا لوغ كر دأهنا ةديسوبأرك ذو فاغالا فلات ىلءو نا ءورمع ل عمسأو

 هدلولىلوثدلا دو سالاوب لاك لاق داريلا حلا ص نعهخي رات فى راضلا <« حرخأل هريغن عن الذي تع محامو

 ىفدلاقلا «حرخأو» ه:منو تت عضوم ىف يمض أ مللاة فيكاولاةاودلون نا لبق كلا تن س>أ دق
 هذ_ةأدارأو هنماط ناكن ا يفءالك هنأسضانننوىودلادوسال !ىنأن. ىرح لا: ةدممءىبأ نعةيلامأ

 يرو هؤاعو ىنطب ناك ىنا اذ_هريمالاهللا غصأ ءأرملا تلاقف ةرمصبلا ىلاو وهوداي زىلااراصفابم
 هلاصف ىفوتسااذا ىتح ماوعأةعبس كاذيلزأ لف ماقاذاهظفحأو ماناذاهؤاك أ ءؤاقس يبدو هؤانف
 اهركىنمهذ أب نأدارأ هففدتود>رو هم-::تاقأو هلاصو أ تكعوتساو هلاصخ تاكو
 نأل بق هتلج ىنبااذ_ههللاك طل أدو_.الاوب أ لاّتف ىرسدارأو ىرهقمارد_ةفريمالا هيأ ىفو 6

 ىلح هم لآو ىمءهضمأو هدوأىف راثآو هيدأق هماءموقأانأو هعضتنا ىل_ءوهتعضو و ل

 ةوهشدهعضوو القثهتاجو اذخيلج هللا ل طصأ ةأرملات لاق ل_ةذ كمت سدو لقءلمكءىتح
 قالا لاق كءص- نم ىنعدو كمهبوح أى هفاهدلوءأرملاىلعددر'ذانزهللاّمف اهركهّتءضوو

 دشنأو ىغآونوةىأىفو اناملوقو تدتشاتككر

 اودروىذلا ضوحلادراو « 'وسهأ ناو جام لك
 نّسبلانءذهنننو ةيعازمللا مزحالا  نئةمطافلا #

 اودلووأ , غلا ءاندوال ه م- متري شلع مّ ةول

 لخدأو اودعيتا فر ظادبأو توصلادتعلام!أءايلا ىاقباتوخاو قوخاىو رب هاجلاح رامثلاف

 دنءنمو ول باو ناهو ىلءاقو ل مف نم هل نوكي ناو نا لوقتام ادرغماع-انوكب نأ لمت<دلو
 تسملادضهيدارب ناله < ىجو ةديازامو لءاقتلاوريقضلا هياغءاد,الءريغدتعو ةدياز شمالا

 دشنأو هودروىأ فن وذح ىالادئاعواورثكأ او رمأوىح

 ( متصل هلكابنذ ىلع « ىذترا للا مأت دأدق

 هدعبو ىلشأ ملا ىنالةزوجرأ عاطموه
 عزت نعاعزنو4_:ءزبم 3 علصالا سأرك ىسأرتأرنا ن<

 ىعزتاف ارو هديشأ انرو » ىىرسأوأ طرأ ىلاالا بج
 مج راف قفأ كاراداذاىت ه ىتاطا سمثلل هللا ل..ةءانفأ
 عنسولا جرخالا شرحي رس هم عرفالا ماضتلا د _ءبادب ىتح
 علسم» منا ضيدب نكح. ملأ ٠» عاذحملا ءد_هالاىدك ىثع
 ىسراف ادانأ ىبنقأام هانذأ » ىعرممم كاذل_هف ىنبصنمانا

 دهاوش <
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 اه عم ماقأفاهدأىلاهنبا ىلع رذاه طقم ىنءل "جارت أىتحهموقدوجو ىفهءمحبرفن ءلرمالةعاطلاو
 دقات لاقو اهسغنىفهمأآتد_>وف كلذ ضءن نءابلعهفوكعو ىنبلهت طاق همأي سانلا“"رآناكو ها

 تلاق ربا! فادي دش ضرص سدت ض رص ىت>اعض هوم تاذن م زاك-الرتم داك رب نعى هأرملا هذهتاغش

 ريصيفلاموذتنأو هأرملا هذ_ه نمدإولا مرح دقوا ماخ كردرلو س:ةتو نأ تيشةدقاهسسالدمأ

 ىلع عرذ كاذض رعف لاذ ف ه«ءاعت 1 ًاوادإو هقز رب نأ هللا ل_ءلاه هرب-غب هحورنف هل لاك لا ىلا كالام

 كيلع مق ىناف لاق ادبأ ئذباهؤوسأ الو لا.ةؤ ءامالابس تف لاق ادي اهري-غاجو زتمت سا لاقف سدق

 ىلصد وها درب دل ظ ف هس.ناج ىلا ف قف سد5ءىديف سل اربح ىف ف ةمذ حر خم ناكف ىنبل قمل طد ىتح
 هلل وقوه عم ىكمتو ىكمب واه هناعمذ ىندلىلاىل_ةديو ه-:عفسصةمفءىلاءىفا ىت> ريمشلاد مه

 ةنسهكاذكث كمهنالاقيف ادبأ ادحأ كيف عبط التنك املاةذ ىنكا وكلف لابأ عطت ال سدق -. و .٠ « © ع .٠ ّ ا -. -
 اما ىكدد لهو فس أو نون+لا لم هّقِلو هبأ سهذو هل ةعريطةسا ىت>ثسابمتنابا!ثاهقاطمم

 نءاضدأ « ب رخأو 9 رارةاهدعب ءذخ أد لو اف أ لق عدالا شعم طقسفاهموفاهاحراهتذءتضقنا

 نااضدأىورو# فيساابامملات يشم مهن أس هاو ل_جرلا نيب ت قرف أ ىلانأاملو قب باطاللانيريع
 ناف مدآىنبراذف أن ماهنمنيءلاهفاعتاموا مئاعموا ميواسمرك ذتنا!هنءكماسداسغا هل لاق ببمطلا
 لاعفاهبامم* وول ستوذعن.حومتت سفنلا

 رددلاهم_كاطتءءن مك سو 5 اعلاطردلا اهتهسشامعاذا

 ردقلا ةل-ءاتاضف رهشفاأ ىلع + املةمسانلا ىلع ىنماتاضذدقل

 لاتوا هربق ىلع فةوذ هموق نم ةعاجب ىف سدة حبر شن ىندل تتاملاتىنئ ادءلا نعاضد أ حبرخأو

 ثوم ا ىلعهرمد> نوم له د ىومامتوذ ىنسل 0

 تيمىلعاد_>او ةامح ىو © تئتكم ءاك ىدأ فو

 اماكم بيجيالو .ةدالال ءاعلزب لف لقعدالوهو هل هأ هعفرف هءلع ىعأ ىت> كدب رجقلا ىلعيك م
 هرتنعلوةدشنأو اهناجىلا نف دوتام مئان الث

 (( مهردلاك ةقيدح لكن كرتف * ةرثنيعلكهسيلءتداجإل
 هلدكو هروهشملا هةةاعم نم وهو قدهاوش ىف هس مرق:

 مأو-::سيلنالزغلا نمأشر « نداشدلةكترسظنامغ اكو
 مغلانمكءلااهضراوعتة.سو ةيدستب رحات هراذننأكحصو
 مل-ععيسيل نمدلا لاو ثغ تي اهسننعكتا هنأ ةبسضوروأ

 (( رولا تاريثكءاموك لكنه ددنأو تملا تداح

 (( بيبلي ه_-هعن تؤم لكامو « هعصن كمت وءمر]ىذلئامو ا

 بو_ةثيتدووأ رانءايلعب * هنأ كح ىتدسانلاىفهبعاذأ
 نعد معس نب كرامملا نعف ا انثدح تاكسا ندم ىدح تعدلا باك ىلاقا.ندلا فأن اتنأر ِ

 ةثال_هلاتاسالارك ذودوسالا وأ لاعف هثمفهلّرم-ىلعهلىل |ومىلؤدلادوسالاوأ علطا لاق ديمعنب رع

 بيصتب ةءاط نمل ى 93 دحاودنءاعمض-ااماذا نكسلو اهدعيدازو

 تت ا م

 حيرخاو :



 اليلر#

 هلعاق و هر ها ظ ىلع درةم ىطاعتو هضرتعماعاموهانقلا ىطاعتا عناو هلو لكرب نا واق نيد داعم

 دشنأو موقة.نث:ىلعتمدلا اذه كلامنبادوهشتسادقو لوعذمةائقلاو امجامو5

 /( لمانالا اهصرتةسصت همميود * مهني لسخدت فوسس انالتو )
 ا مأدهاوش ىف هحرشمدقت

 © طقم ةئمه باد>الا ةورقىوس امتد> و نامزلا تاءءصم لكو

 ديعسن رامجلا دعاة مدح ناك نير .زلا ىثدح بيشنشادبعدءسو اا :ثدح هيلامأىف بامتلاك
 مبرد ل [ترواجت اا راسم ا كا لاما: 1لاك مظتو كو ءهسبأ نع ىرافغلان مند ن 5

 قارظت» ,وعمطملاكلذن 00 فرسىلاو ظن د سدق ناكسف عمم: !اولئاحلاو نوببللا ةمارلا هيف عييطق,

 ا هوبأل مم ترءداك-ةىنيل4-ة+و زقالطد هوب لعمزع ىت> كلام" لقفب هتف نيقانأم

 لود سيق عذ دنأق تن :«ظفاست#ن د اسال

 باقل اىف ل_غلمتاذاماترمس>انو *« اذذاوت اعود_ص تراظأ ادرك ايأ

 نمد له ناار عاوز م فداو تيوبغلا شعاب دكا
 بكج ىلعاك:نددزب هنق مساذا »© ه_:ةسترا نعطمس ول4_:معشت
 بدجلا ىفو لوح ىفاسبحنقلاعو » فراش نم شادذ:اف نمىأر
 علا نم باكر لا فوأ تءلطدقو و افوجتلومو ىنمد>وأب

 بطائاةث :.هبام>الا هو هرذ ىو # اهتدحو روهدلا تا!م ل كسصو

 تح عدلا نم عادصم, م ؛أاميمح »ع ةدوماذىو-: لك ل

 بتااىلع حامضلا"ىق ام لانا ؛ 0

 سانلا لقب ل لاقى كاما نضغل ان قص ع َنَءحرَح ٌو»* ريبزلا قدرط 1 نمىاغالا فجر فلاو اهجرخأ

 نبهيشن عب رذزب سو دئافإ دم ىلا نامزلا تاء.صم لكو حيرذنب سدق ل -ةه ىف د اك هى

 ع.يضر ناك هنا ى اكل نءىاغالافحرخ اه زاخلا هيدا نكدسناكديزوأ ًاىئِيللا فيرط نة فاذح
 مآيذيهتجاح ضعبب صاسيةناةدع قرط نم حرخأو# سيق مأام معضرأ هنعهنلا ىضر ل نب نيسملا
 تدرخو 4.ةسفءام قست سأف همم عكا باع ءدلا تذد ىنملل همم ىلءفووفولخ أ ىب نآ او ةعازخ نب عك ىن

 ءاملا برسشو هس: ىقتعف :واهارالف م داك ااورظنملا ةول> ءاله_ثةماقلاةددم أس ات ناكو هيلا
 ىبنلن مهيلق قو سبق قرصناف همرك أوهلر تاع احو مهبلزتف عن لاقاند#فعدرب ف لزغن أهل 8

 ترهظو ملسفاهيهدجودتشا دقورخ آاموب اهاتأ مث ىو رو عاش ىتحاه فرعشلا, طن. لعفل ىنطدالزح
 دحاو لكى رعو كلذ لل-ئمهمأأت تكسو تكرفاه> ن مدخ ا ماهءلأ ى رك شفهبتقلو همالست درو هل

 ك.اعىنبايلاقو ه-.لءىأةاهابا هدوزب نأ ءاشو هلاح هلعأف هنأ ىنافرضتاوهياصدن# هلاماموتم

 ةسب رغيلا هاجر خضالت آب حاقارب موملاملارب كم وداع كبق-أى هن ك ع تان ىدداب
 اهدئعدجعرلف هيبأىلءاهبناعتساوا ملا ثالذ كشف هما هدب .بطاخامهءاسدقو سيق فرمتناف
 هعم ىنف كنك ان لاةذهوأ هياعدرامو هيام هلا ى_ثذ هنعدتلا ىخر ىلع نيني_سملا قا يحيام
 لاقف كت ” "ىلا تئعبالا كي ءاجامهللا لوسر نئاايلاتذ هم 5 .1ىنأىلا

 1: زك امدهّتلال اوسرنباايلاقذ ب رذن س.قلك دز, امطاخك حدو ككلد_صق بجو 4-مف تمحى ذلا نا
 نء كلذ ن وك ناو هملع هو ًالهطخيانم لاني سعال بحب 2 4 ءءرىتقلان ءامثن :اموا سعأ ع هلل ىمدعنل

 هموقوادع رذ هنعهللأ ى 0 اقأف 0 ءاعومسو اراعزوك.نااذهىفهوبأ عسد م نأ قائفانافههأ

 610 ب دج عودنا ا ا تشمل ك1 1 ا 1 سمكس حرص مهمسلا لاق سدة ىلءىنبل دلال ل رذالا ةفهلاماظءاه.ملا اوماقذ نوعمجت مهو



 اق

 انتدع اهنا 0 2 بارض عارشلاو فيضلا لد ل ال.الزني ىذلا قراطلاو
 قىذلاض امعلا ى هو ه :ة عجب ررغلاو ليها نيب ةلعحلار خلا سا ارذالاكمان" الا ن ند ىسميؤ هروهشم

 باد أن يءرادلاو سرا ٌئاوق ىف ضايبلاوهو ل عجب جلا ىلع ءاملا عدمت, لوا سرغلا ةهج
 هياعل داع لاحلا ىلءبصن ةدوعمو هذ> ىف 00 كيسا لف عجمءاقلا مظبلولفلا او عو ردلا

 ءاوس سلفهلوقو ىتشءا آن مهعاج ةد_وملابلمعقلاو ادةءاارامخا ىلع هعنرزو< وقرا

 رودي رلان مىللفسالا ىمطلا فدي د١1 بطقلاو [4 العش ريح مدة:ىلعةاضلا بده شتسا

 ىبطفتنالفاولاو هميشتلا اذ هىلعو كالْذلا هيلعر ودياملءاعسلا ب طق ىمعددبو ىلعالا قيطلا هماع

 نوكسو ياو ةلمهللا خشب ارعسا يب هديا برخلا بطقو:هوهبنوذولد ىذلام مددسى أن الف

 لءوعن هع*او رئاط مم |نملوقنم لوو لد سى رع لي فو فا اربع م ا ماهدعبؤواولا

 كر و اا لاب

 (نا اوخأا عام ودانقلاىطاعت « اهناولح ر لك قمف ةرلكو

 هلو هيحاصدهنأ هدهأعو هان اف هران ىأربئذلانا همذمعزب رعش نمت دزرغللوه

 قانافانهومىراثل نو عد 5 امحاص ناكامو لاسع سلطأو

 ناكرتشا ىدازىف كاباو « ىتاكلل::ودنداح اةىأالت

 ناخدو هصرانءوضىل ع هب هب هنو ىتنسدازلاد وأ ءتدو

 ناككىديىف قيس متاقو 0 اك ارك ]هو

 نايعظصن مذاب نم لثمن كدو»« ىنوحتال ىنتدهاع ناف شعت

 ام اع رن 5 اه ردقلاو ذا ةصادبأو

 نا ابا م لامر 00 ىرقلا س* !:تهنان ريسغوأو

 ناوخ ا مجاموق انقلا ىطاعت © ا#ناول--رلك ق.فرلكو
 نموهوىرا:]تعفرىورب و هدد ب رططصم ىل لاس نوللا بغت ث دمي روى سلط اوما

 هلوقو ليللا نمىذتةسعاسءاهلارمكوواولا نوكسو ىلا فن انهومو ىران هلت عفر ىأ بوحةللا
 نشد درشكدوهع-ةأور طشأ ىأدازلادقأو د ن درفاىأنداةلوق ]وو ىنات ا فاهآرف ىأىانأف

 ولست لاك قنوحتالو كد هن *اكسيا:اىدب أ ىأك حلا دع نانس الاودي وهورمثكملا نمت“

 باود نكو ىنتدهاعهنمذ ىذلا مسقلابا او>و همه عب لاقو ناغريغ ىنتدهاعنا ىأ ةيلاح هل

 هتلصو لوصوملا نيب لص ةلاد شاش تدم لافوىفاع )| ىلكلا قف فَدصملا درو تدملا شعت هلووو طرمشلا
 هاناهباطلخل فاعلا هلزنم هلال .زختأ صاع دلا ع ونامعطص» لاو ث ثمح ع نمىن-_عم هاعارلوءادسنلاب

 اهنادم أن باب لاقدالو تيكسلا نبا لاق هعانابلا ب هوعااذهلاقنم اللارمسك؛نابلو نيوخاريغصةنييخا
 لحرلك قيفر لكو وق دطاود>وملاو ةمهملا حشاش ةفاضلارم 5 اان :رقلاو برش ىذلانيللا

 اهطاعت هل صأ ىطاعتو هلمهملاءاخلابل-رو هلا از و هاشم ذكر شم هر ءاىنمعلالاق
 اممهلحو ناوخاا.مام هود لادذا ظفالا ىلع لمت ل

 فذ ا مهمواقت هانعمذاامهبس نم امهموقنالانقلا نم لاما لديامااموق لوقو لكربخ ناوخ
 انَقلا ىطاعت نالدثلا عنص بابن مىلطموأرخالاامهنم لك ةمواةملانقلاامطاعتىأ هللوعغموأدئاو 1
 نوخالاك امهذ ن نيقيف ره4-ةذراو رقتسا اذا ارهمسلا ىف ءاقفرلا لكنا د ثتنبلا ىنعمو امهمواقت ىلعلدن

 هلك اذهلوقأو ىنيعلا مالك ىهنارخ الا ةبااغمامهنم لكى طاعت ناو هبكتلاورقسلا ىفامهءاسقجال
 تدبلارب د هدو اهيلافاضم عوف ىنئموهاغاوبومةمدرغماموفنان ظنا أ شنمو طملخت

 امهموقنوك انعرضال فا #اموقاتقلا ئطاعتاهناو ناودااناك ىل-رىأ ىف نيقيفر لكو

 سد داعتم



 اها

 لوعفماركلالاق اللوذ »© ديسماقال_تنمدمساذا
 ليزتتلزاتلا يف ا:ةذالو ٠ قراطنودانلرانتد+خأامو

 تورو ةمولخم ررغاف « انودعىفةروهشم انمانأو
 لواف نيءرادلا عارق نما مب * برغمو قرم لك ىف: ذامسأو
 ليمق حابتس ىت- دمت « افاصنلمستالنأ ةدوتعم

 لوه>وملاع ءاوس سدلف * مممعواةءسانلا تاهج نا ىلس

 لوومهل -مهاحرر ودت * مهموقل سطونايدلا ىن:ناف
 ناك كلذدع هسلد نسأم ىاق هداممع اوءوللا باستك ان سندتب مل ءرملااذا لوقد ثدبلاءرملااذاهلوق

 ماثتلالا نم هلصأو ةئيندلا ىلءرب لاو ةءورملا هيةنتامرايتخاو لْضلا ىهو عمت تلاص1ن مسا موئالاوال جب

 | ىأ اههضسفنلا ىلع لم<موهناو هلو مؤللالاهداضت لاصات مسا مركملا كللذكو عامتجالاوشو
 سدلو ةمصنلا د رط نعهيلدعاذاهماض لاق قالا نع لودعلا ٍيضلا لصأو |عيهراكم ىلعاهريصد

 اذكهتريعلاقي اناانريعتهلوقو هبحدقءامم سيلربغلا يضلاة>!نالاهلريغلا مضاهعضءهلوقيدارمل
 مانغاوم_ممرهدلاعولو ىه هريثك ناعم ىلع ةكلمد لماقءارك-لا نا هلوقو اذ, هنريعو را اوهو

 عج اودحاولاامهبف صوب ريثكو لياةوددعلا ىلا لكو موباسحأ نء عافدلا ىف مهلا ةّدساو مهابا تومل
 قنمياستت ةلص فاسو لاعف ىلععميالال عاق نالبا لاعب سدلو عجل اهي فصو ردصم ب امشو

 انرمذاموهلوق ر ونلا هلعئاذاتاينلا لهتك اهنئمو بيشلاهطةودق ىذلا لهكءاو واعلاوهوورعسلا
 اهناوىزيربتلا لات نرثك الاراجواذكولاعللانراجوقواولاو انرمذئدىأىأماهغةسالاو ىفذلا لقحي
 وعدلاو ,ربعلاةيدي رب لمح اتلهلوق ملص: ةد>اوتاذلاناكولو نيا خنرةاذلاممنالنيلاح نيد عجلالص

 فرط ع>رب هل اوطل خا شل لانا ىأ ءامعالاوهو لااكلانمليعفللءاكلاو رظنلافرطلاو عون

 موق طا ىلءىرحولو هردم> أ ىنت«*ىذلانأ هلوددح ىلءىرئامموقلاناوهلوو اليلكهيلارظاشلا

 صاعو حملا فل معتسا مم عطقلا ب سلا لدأو هبعدخامةءدوناكهيبسدامةبسلاو نورياملاقل
 ةفاضا ن متوملاب>ب رشد هلوو نزاوهن رك, نهب واعم نب ةعصعد نبض وب لواسو ةعصعص نا

 نمنوكنازوو رعد سلرحلاّركلات أر رش الالوؤنمبيرقوهو لوعتلاىلاردصملا
 فة>هلوق مهلا اههركتو هلوةلؤالاديؤد و ماركتلاقاةعبتوملاىرأ هلوقك ل عاغالهتفاضا
 هدمصقلاه ذه ىفاهءوقو وهريغهلاناذكو ملسو هملءهللا ىبص ىلا هيماكست نملوأ ىزي ربتلا لاق 21

 هننأ نم تح رخ ىتلا ساةنالا ىأهفنأب هفتح ناك هةءقحتو ىزي ربتلا لاو ىالسا | هرعاش نا ىلع دي

 ولالا ىلع هم_صنو نامزلا ذنب هتهج نم هنالك الذب فنالا صخو ةددحاو ةعفدالحورلاعزئدتع

 تامظلاريغوءامدلاو حاو رالا لمان هسوقنلاو فويسلا تابظلاو ف وتحمالو فّد> هنم لمعت سد
 ذانناسن أ ةفصىأ اردك: مفانوغص هل وو ردصلا ىبءزعلاد رتدبلا قو رعذلا ماعم ه,هاطلاةماقأ نم

 نازوحت و رطملاءاغصل مهباسنأ ءافص هش نزملا ءاك نك هلوق دمجلا لصالا|:هّرسلاو ةردك اهشد

 كلذلاة ب مهكو ماهكووذ مهك.م-هكومهك موكل اقو سانلا عمني ثيغلاكن دف ىأداوجلا هب نمد
 ىلاعت هلودد> ىلع دفاع دق ل الأ ليددعد ان.ةالوهلوق لئاذا سالو فوءضاذا لحرأال

 | رخ“الالوقهرزيظن تدبلارك::وهلوق عاطد عيفشالو
 امريم ناك نأو مهم هضقننو «*ث هدشنادقءسانلا .طةسامو :

 متاحلوقهريظنتبلاتاماهلوق نولتسر مهو لقبا لئسيالىلاعت هلوقام نم لجأو
 فاذي و هانغى ند هلريظن « هدعب ماوديس مهم اماذا



 اعجراهام-نمانلالصو تملو# اعطةنااهلب> ىب.مأوداعستناب
 ىضلا مو رقمن.ةعمس رلاقو

 اديعاوملازلاةثءاكتفلشأو « ادومممساقلاىممأف داعس تناب
 5 :رهك نب بنعق لاو

 نهرا كءاف نماهدنعتةلعو 0 ندعا نود ىبدمأو داعست ناب
 ىنامسذلا ةغبانلا لاقو

 اضا نم عارجالافعرشلاتاّتحاو «٠ امذااهابح ىردمأو داعس تناب

 نوع” ىْسءالالاقو

 اعرفلاف نيد, افرهظلاتلّ-او « اعطقن|اهايحىممأو داعستناب
 اناصوأوااوش أى أنلا ثدحأو ه* انأراه لح ىدمأو داعس تناب اضدألاقو
 لوب مسجلا ع#واهح نم «» لوامتنينيعلا وق داعستنتاب لطخالالاقو
 دومه *تاقلاق هلت يقكاو * دوست نينبعلا فدا عس تناد اضن لاكو

 اهداز عنقلانم تدعءابتو « اهداعيمتفلخأو داعستناب عاقرلانب ىدعلافو
 ةيدادللا نب سيقلا لاو

 انالثا عامزالاىوت اهتةلقأو «» اناتْشمباقلا اق داعست ناد

 ((لئازةلاحمال عن ركصو « لطاممتلا الامْئلك الأ) دشنأو

 ((ليةبهيدئربءادر لكف «٠ هضرععّوللا نم سنديف يملا اذا
 ىفءاكح نيكدل لهو ىناغالا ىف ءاكح حي رشهشالل قو ىدزالاايداعز لأ كل ةدمصق طموه
 هدعبو ثراملاحالعلل ل موو ثراحلا ميحرلا دبع ني الملا ديعل ليقو اضد ىناغالا

 ليبس ءانثلا نسح ىلا س.لفوهاهعص سنلا ىلع ميل وش ناو

 لو-#*:و هلق اهفو ىزانت ه« ايداغ ه رك لايام ةلئاقو

 ليافماركتلان ااه تلقف 3 اندام .ءلياق اناانرمعت

 لوهكوىلءللاوماستبا هش ه اناثمءاباقب تناك ن ملفامو
 ليلذنيرثكالاراجو ريزع 3 انراحو لاق انا انرمذامو

 لو فرار « هريت نم هلتحي لبحانل
 لب وطلا:ءالعرف ملا ىلا «هناع"و ىرثلا تحت هلصأ ىسر
 لوطدو همارزم ىلعزعد «هركذراسىلادرغلا قاءالاوه

 لولل_سو صاع هناراماذا © ةس لةةلاىرنامموقلاثأو
 لوطتةم-هاجآ ههركتو #« انلاثلاجآت وملابح برقي
 لءشةناكثمحانمىلطالو « هنن ف تح د.سا:متامامو

 ليست تامظل اريغىلعت سلو «انسوف:تاءظلاد> ىلع مست

 ليذ عمران فالوءاهكص « انباصن فام نزسملاءا”ندف
 لوقنننحلوتلا نور كتدالوه مهلوق سانلا ىلءانئشناركننو
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 ةاشولارك ذن أ ىلا كلذ نم درا ةساهناخ كلذ قبرعلا ةداعىلعةفانلا كلتفصو ىفلاطأو تدكو
 مهرهطظأهناو هنّدوم ل م>اوعطقوهو ضفرهءاقدصأ ناو لثقلا هنو رذ< وهتقان ىنادنوعس ماو

 هفوخةذشرك ذو هنغليقا-*ىربتلاو هتموفعلاباطو هملاراذّءالا ىلاو لو هياعفتلا ىلس هللا لوسر
 هذه نم فنسملا د هشتسأ دو نيرحاهملاهباغحأ حدم ىلا من هشاهمن مهل لصحامو هنوطس نم

 وأةقية-اهاو مية املعداعسو تقرافىأتنانهلوق اهلا < ىفاه-سمق أب تايبأ دعب ةديصقلا
 همقسأب حلا هلت نملودءّدمو داوغلا انه باقل و فطعءللالةيسسلا ض4 ىلا ةؤىفءاشقلاو ءاعدا

 ندضشبلا قبو نوكسو ةرسسك,رثالاو هلذأو هديعتسا ىنععهمأتو بلا هه: نممتمو هانسضأو

 ىلع كلذ ءىجيالو هناعزانتب دونا صولا نوكمف هلافريظ هرب د-ةىلو عنة م؟سدلو ىونءملاو ىظللا

 دم ةلجو هقيقملابلاحلا هنالهيىلعت ىذلاقلطملان وكلا ناباطداماذ محام ماله بلاخارب دقت
 لويكمولوبتمريهذ نموأر شاظا او ثو فصلا لاك هريهذ نملاحوأ مما هغصوأ ىباةارخ آربسخام ا

 مخغلالبقو اتاطمد_ِقلاوهو رسكردقو فاكلا خشن ليكتلا هإ-حرىف عضو فشلا هلك نم

 بستلا ق كلت ل اراستال لجلا هذهنالةمع«ااهن وكل تيسنأون رق أت ناكناو ةيم*الا ىلع الةيلعلا

 هنوكسصو لاب ل غلا هنسحو ىشامو لصالاو رعضتا ماةمر هاا ةماداداءس ىفو ةنوندبلا نع
 ه4ءامسأ اكنامزلا ىاظما| ميدارب دوو ”ىثعلا لباقل ماهادغعلاو 5 داعابذ ماب ب ولا معانا و رخآتدد ف

 مون مهزذنأوىلاعت هلوةىفاك ةادغنملديذاو هقيقملا فيرعتله.فلأو نايردصمنيبلاو مويلاو

 وهو علا فرطلاو لوعغم ىنءعلمعف قار وتفو روسك ه فرط ف فرطلا ضيضغو ه:ءهلوصق

 ولمدىذل اوهونيدضغب لسكسلا نموأ مضلاب صك أنما !لومكمو مالا ذاورد_دملا نملو قم

 نالاقنملادهاش ثلاثلا نامل فتدملا اذهفن:دصلادروأدتو لاك اريغنمداوسةينمءن وح
 راددا م ّنغ اكالاتق ولا اذهىفاهي 1 قماىأ ىقئللف ةرط هادغنا ىلءىلاعملا ف رح, قلعتب فراظلا

 سوكعملا هس شالا ىلءّنغأىظالاداعسك امو لصالان | ىلءتدملاهس:م27ىذلا هببشتلا ىنععهةاعت

 لو-ةن ى:أ نبا لك هلوق همسشتلا عا لماحلا طفالا ىلءرب د-هَدلا ىفامد ممم فرظلا نوكالءل هغلابلل

 حر-هنعوعزملامكتوملا نم هلديالف بئاونلا نماملاسالب وطانامز شاعناو نأ هندإو نم لكنا

 ىزيربثلاهيءزج هلالنا ليقو تنيلاهيلعدشنأو ئرهوجلا هركصذ شهلا انههل الاو نوتماشلا
 ءايدح هقان موق نمهنا لوو هعفترملا لمقو ةبعصل | ليفان هاهانعم .وبدد>الا ثدن أ :ءايد1لاو هريغو

 لكرب هن نالومم ناقرظلاو كلذ ىف ءايد_هلا ةقانلا همشتا جلع لمح ىتلاهل الا نالا_هةيقارحتدياذا

 لاتناو نمهواولاو ضارتءاريفناوا دّدرملان دامو ىنعملا قدساقو هو تلاطد ا ءةمامون نا مهون اعدو

 نيهجول ل <رب دقَلاوزبغلا ةلوممم ةفوذ< لاح ىلءةغطاعا نا باوصلاو فذصملا لاق لاه اواو ةعاسجج
 صاخلا ف طع نم نوكيف هتمالستلاط ناو لاح لكىلءءايد>ل 1 ىلع لوم ل صالا نوك,ناامجدحأ

 ىلع حلا تيئاذاف هنو يل ةبسسانم ىلوالاو سما تو. ةبفانمادبأ ةيالاذاىلوالا فذ_> غوتسو

 ىاهصالارادنب نا هاا تانتءط ىف ىذا مب زلارك ذ 6 ةدئاف و ىنءلاد سف هوو تيبلااذ_هنمواولا
 بعكدلا و ريهر لاق: الذ عم هياعت ها ااه يلو ىلع دا عس تنانا هم لك لوأ ةدمصقةناممست ظف ناك
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 نام“الا تلقو تاب سأف هما تساح ىت>ت مط ف غصاب لسو هيل عدقلا ىبصدتلا ل 8 ةرعف بعك لاق
 0 ل 00 نملاد هنالوسراب

 اهلك هدمصقلادشنأم د ني ضليضع

 لو . تهجم د 95 .ملاهرثا مم 3 لو. ةمموملاى اذ داعس تأ

 لوعكم ”فرطلا ض مضْعَن ءآالا « اولحرذائمدلا ار دافس امي

 ىلءعىدر ل نمةتندملا ارامخ أ ف راكب نيريد :زااو قه لا واحلا« ميرخأو لا هاكبةدمصقتلاك اك اقاسو

 ىهجرخأو ل ار هراعفللا ىبص هللا لوسر ريهز نب ب عكد .ثنأ لاق ناعدج نديزْرا

 اللاق ةيقعنب ىمومنعقيبلاو مالا محرخأو ب ةئيدملادصتمالءار ل ارصسملا ف طظغلب فامالا
 لواس م هللا قويسن مدئهم #«# هبءاضتسر ونل لورا | نإ هلوهلا غل

 اولوز اولسأاملا 2ك ناطم مد ## مهل" ؟اق لاق شسدرقن رك قى

 ىاهوعدب وقف بكا بخأ لا بكري اره قا 0 ىلدهللال وسر را

 0 اذا ع 1

 سم بلقلاو هاطالا ران لانم 1 ثلقع سلو و »ال مون ىدل

 مرس# ل اسىبأ ندو 7-0 لطاتو هالوهورب_هز ندف

 نورعلاةىناغالا ىفو «*فئاظلا نم مل-سو هياعهتلا ىلص ىنلا مودقدعن ناك كلذناقد“انار 55 دو

 هكر هد _.داهسعداك ىج د ءاعسلا ىلا هلم مات متآهمانم ىف ىأر هناوامةوةمراطتري_هز ناك ة دش 28

 زون ىدعبءا.هدلارمخنمىاكهت كشأالفلا لاقو هدلو ىل_ءهابو رص ةرمضة حالف ضرالا ىلا وهذ

 دالب ىلا م مس افريي هيلا حير سوه _اعدتلا ىل هىنلاث عال هيلا اوعراسوهباو 5 ةةتاكناف

 دا و« خفلادهشوةنب داابريدع ءانأ لو هيلعهللا ىلصهنلا لوسررجا هاف هموق

 ١ رك ةمسعكم د5 لاق بيس نيدرعس نعىراصنالاديعسنب ىحن « نامل نيد ىنربخأ ءارعشلا

 لاَوذ هءمامعل ماعم وهو هانأ مبصلا ىلصا اثر انآ ف أذ هدعوب هلأ معو هب.اعهللا ىلص ىلا ن نءه-غلب نيد

 هللا لون رابتن أو ىأت لازو 44>و نءرس>و هدب طسد و مالسالا ىلع هدانن ل_جردتلالوسراب

 اهفلوشب ىت اة د دم هذ أف م سو لعمال لا لود م ًافريهز نب بعك انأ كد اعلا ناكم

 اهارتشا ةدرب سو هيلعهتلا ىص هللا لوسر هاس سكفاهرش [ ىلع قأ ىت -# لوءتمموملاىب 1ةذداعس ت نان

 م الاف ىلحصللا نارا ثالذ ىلا ه ا قياما لا ىلاهدريلا ى : هقردك لا رام

 رج كريه عب دمتام .ًالوللاقريهز نم مريعش أسعك لوقت كا ىنعلب فاول تافاديالفريهز نب ىعك

 ةدمصقلاهذههماعتلقشا* لو هدمصقلا هذهحرش ىففنصملالاق تالذد تلعل نه سهأ ىلا نا صأ

 نود امر < ذاهعدحا أ عاون أهعب رأ عم ساج بدالا ل_هأن مني ةملا د-:ءوهو تبدسنلا

 نمسا ىفامر كذىبلاشلاو رمااو هلاللاكو دعا ةؤاشرو داو كو مااو 4. _تللائافملا

 م هور نمام بقاع ا زك لا |او فخشلاو نزااكو لوذلاو لوك خاكاض أتاغصلا

 هناهف بيسنلا ناومابةراو ةاشولاكا مهب سبا هريغب قلعتام رك ذع.دارلاو فالح اوءامو ور ادسعاو

 اه موا ةيرواهرخ ا 0ك ىظاانا ه مشوا هسا <فدو مئاهنعظد دنع هبلق باص أ اموهّم ١ ود#ر كذ

 ا هنمذع اىذلا مطنالا فصول اا ذهن م م ءاملا ثالذ فصوىلا اذ هن مدرطتس سانا م ءامانة-وراعر 2

 الثمانوةرعاهل برمذودولا ىفنؤلتلاو دعولا فال 0و كذ ىلا عجر هنأ مثءاملا كللذ

 هغلب .الهناوا هنو هند امدع»ىلاراشأن 6 اهديعا او؟قاعتلا ىلعهسفن مالم
 تيكاهتفص نم هقانالا اهلا



 ا

 00 وق الد دمام 0 ةردمهدم برح نءىلاو ماقو ا

 ريسعاو -رمداماذا ىداجىفو * مهعما رىرهش ن مىلا ىو

 رعشا اا مئاركننم ضيبنماشلاب + ةمحم ءاينأ نع متأد فوسو
 ردم اهب قشت لد هعاضقولع 2 مهم حرم قت 3 :اااماذااودع

 او رههىذلانيدلاو جولارم تامقو# هما ١ ىد_عمُتعس قوسو

 او ردة نا قال هأ نوني دياوناك# | صاصقلاب موف ل ف وسو

 ركبفأل اوةدشنأو

 هلعت كارم نمىفدأتوملاو *« هل_هأ ىف عيصمئرسها لك )

 ىنبزم ىللاىلاس.حناءازعو هبالثق“ هدشنأاماو هلوقو» سلو رك,ىفأ ىلا فصملا هازيءاذك
 مايأب اك ىفةديبعوأ هر ؟ ءاذكو اذ ةمكيملا اذهدشن أنك ألف هبلتقف طق ولاد تن لع
 اهلو آت اسايماثرمانأن اواعكح > هاه«وبرعلا

 معولاختوملارم ة>ذأ «© طيقولا موب كلَفادف مكح

 ةعقولا افرك ذيةديصقن م ىعتلا ةرامغنيريبغ.ف لاقو

 ارازالاهائءلسدقاهررمد « لاحم ىف اه ك>انرداغو
 فدو نببو قعدان ثدح ىعئاهلاسايعلا ننال سائد لورا ارداون ىف ىذمرتلا مك 2الاق

 ناةءالو ركبوبألاقامت تاق هشئاع نع ةورع نءىرغزلا نع سنو نءب عون هللا دمءانثدح ىرشزلا
 د2 نضل! انثدحلاقو مال_ساالو هباهأجف أ ارجتابرممثالو مال_سالا ىفالو ةيلهاجلا فرع شتدد

 ندمت نع ماس نءهللادمءىثدح ىبرضالا هاربا ندجلاد.ءانثدح ىدجل اراك ننارمعانْد->

 هذهلاةركءانأن الوقت ن نم ىلعوءدت تناك امن :هٌسناع نءءورع 0 ىدمزلادماولا

 مال ع نم وقدعيىل لهو * ركب, مأ همال_كانامح هدرصقلا

 تامميو ا ءارتدقلو مال سالا قالو هماهاجلا فر عشت د رككو ألاامهللاو مش عل

 رجا ها لف ةنانكىنب نمد أسمها حي وزن ناك نكسلو لسأ ذنم هللا فرك وأب اتراامو ةيلهاجلا فرجا برم
 رد أولت نيذلا شد رق ةراغك اميري ربةديصقلاهذهلاةفرعاشلااذ_هاهمنااهجو زتفاهةاطرك,وأ

 دشنأو ىناكلابوعشنركوهاماو ركانأ سائلا هلم

 لوم ءاد _>هلآىلءامو « هةمالستلاطناو قانا
 هستو ل اردة_بملا مك املا حجرخأ# داعست ناد اهوأ ىت جلا ىلىبأنب ريهر زب عك هةمصق ع نموه

 نبسبعكن نجرلا دمع ن4 درو ذابجالا ةدسرتتملان مهارا نوط معان الدىف قبلاو

 تنام كلر لاذ قا ارعلا قرأ اي ىت>اجر خريج ه-عوامعكهادأ نا هدد ن ءهينأن نءىزملاريهز

 ان الذ غلب ةراسأ ف ءاق لو ةدام مه 3 ملسو هيل عهللا ىل ىلا ىنع لح رااذهج7 ىتحناكللااذهىف

 اكد ا *»* هلاسراريس : ىنءاماد أ الأ لام 1

 اكلاغأ هلع كردتلو هناع © انأالوام أف لت م قاخ ىلع

 اكاعواهنمنومأملا كالهنأو 5 هيورس 3 ركيوبأ كاس ظ

 ريج كاذب بتك- ةهلةةءلفاءعكا قلنملاقذ همدرده لو هيلعهللا لام ةقنا لوس رتاسالاتغابالف ١

 مسأف كلذ ليقالاهتلاالا هلإ الن آده.شد دحأ هدتأب هالو موديل لنا لطقللا ل اوسرناملعالاق هال

: 

 راجح لا

 هباصحأ عم لو هلع هللا لهنا لوسرو ل دودصملا باب ,خانأ ىت>لبقأمث داعستنايهتديصقلاقو
 مهد دف هم ءالوهىلاو مهد مق هله ءالؤهيلا تعانق هلوح نوتلتم مؤلقلا و م ةدئاكلا ناكم

 دهاوش  ؟ع
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 جرذت ىلمه_::مناكنا ه حدو 4اةيراثماءجوع
 جذمنم ثرحلا ىنبىدحا ٠ ةسينا ع فتتأ ىلا تيبلاالوحشبلل

 معتم ىه نا هلصدأو
 هد تاكل ند

 حر غنم ىلا هفىله
 نءىمألا هيدعن هرج ىئثد>ردن ملا نب مهاربا ىئثدح سد نب و رع هللا ديعىثدحر رغلا ىف عد ءكولاق
 ىنءءاطعلا ةف هةالشلا 0 اربالا ةناعل تدتأ ىلا جيرعلا لوقمد.شنأهناده اي نب باهولا دبع

 نامثعمامالا نباورمعن هللا دمءو هى علا يهد ا هريعش عن ءمايا اوهتلااهانغاذاريثكريخ هل هو هلاو

 املليقو فئاطلاجيرعن كسي ناك هنالويرملا ب ةاورعوبألاةبو ناغتوأ هنغدتلا ىضرنافءنبا
 داجأو هيهبشتو كلذ ف ةعمب فأن اود ىحنو ل. ةلابر هش نو شدرفءارعش نم ناكو حيرعلاب هلاك
 قرزأرةشأ ناكو له أ ىف ةهاشلن 5 : ملذام مفدح ال هاشاحلا ل اناصد حد ملاووهللا اقوه شم ناكو
 رعتوممهاتأ 1 ثةقر طةكعت :اك ةمشحنا اركذو نيدودعملان اسر لا نمناكو ةسولا 0

 ىف هاذ و ت>عنا اى

 للستوأ ةجاح كيلا سن

 ىدكف+ اه لمقفّن لابو تونس فصرةكم اسنان ملوقتو كرت تلعجواه ءؤجدتشا ةعبب رىبأن با

 و هرعشت ن نم ىف هول ناقد عش ا اامذ كاسم ءاإ سو هذخ امذخ أر نا عدأو ع م ًاشند ف كماع
 000 ول ضمت تر علا تن اكل مووا متمءتدصمو هصوح مديد ل ىذلا هللدوا ت 1م

 ترق لي هذو أو وز لادلاخنب ثرحلاو سكن هللاد معو يجر علاو ةعسرف أ نبرع مهفمضالف

 0 نعر كا ءاو وسلا جبرتشأو « قد“ أ|نيبوقءد ع نءىاغالا فهحوت أ اضدأر هكلاببرعلا

 ةيراجا هعم نات أى ةأر مات ءاقهلمالغهعموراج ىلعءاذ- ن5 اطلاناغ أ ضاجرعلادعا أو لاق صاع

 هلذاوع تاغ موناذ- هج رعلا لا ةذناثالا لعرالاو ةبراجلا ىلءمالةلاو ةأرملا ىلع فج رعلا توق

 (( ل غانوهواهلك اهنعردصيف 5 مهدالوه. اعتداماذا دمع دَقنلَو

 ( قلاوقحلاو نجرلاةعاطىلع» انلكتاكى دس ةاانيتالف ا دشنأو
 ىلع ناانغاب :الواندنع خصام س ذو لاو ةاحن 2 راث ىف ىلا نرلالاقو بلاطيفأنب « ىلءأ ف :صملا هازيع

 نيتبلانيذهالاار هش لا: بلاط ىأن با

 اورةظامؤاو"ربام كدروالف ه ىامعَلى :1:: شور سة ملت
 رثااهل وفعال نثيقو رتاذب 5 مهل ىتهذ ن هرفتكداه ناف

 مات رعشلا نم لاف :ءهللا ىغرا ءاعنا م<»لاةى نار ءالا نبأ نب تاب قاد - ررغلا قف عيكولاو

 دمعس نب ىدي نب نجر د معان ةدح قح١ا ند هتلاد_ءو أ انثدحلاقو نةيءلاركهذةشرف
 نوكت اروعاهنءدتلا ىدوالعر 5 ذلاق ث هرمللا نعقصسأ أ نع سنون ن يلم ارمسان ع يا

 رعش تار. اهعبنأمت

 ردد هالبالالاووذلو-ةءالو و ادبأو نمومادمعرانلا لة ديال

 اور ناو أو ريناو هلالا ريغ « متزامن نول لوخأإلو

 رسدتني ثعبلاعوبو نيكرسنملاو © ادلو هل وعدب نم قزريوللا
 اورذظامو اورام روال-ف © ىب-!:ةدل ىنتنتشدرف كلت

 اورذك ذا نيدلاقةعيشالوالهأ ٠ اذ متساىناف فرئئامأ تدملا كله ناف

 او ركمذا ءادعالاو فوركامو « مع. بباو-_ةوبالفىوعداينا
 ًاوصلنو



 الذل

 انز#الفوأ ةمداق « انو ثتاذاهةذأن'اك دشنأو
 ىلهأ نم دمر ءارعش دس> !سايعلا ان أى نكي ىعقنلا ىلش منا بد ؤذلا نيد ههءاو زحارلا ىناممأ اذه
 ةئ_نيثالثوةنامشاعهنالاةءداعم ةدماهيماتأ ناس ىلا جرتخامناو رمضمراددنملمقو ةربزنجلا
 ىلأن اكلات م/سمنبدرعس ندمان: د> ىلهابلاد نب بطلا | .ةئدح قاروالا باّدك ىفىلو صل لاو
 س هرغلا مص قىنامملا هد شن اءاذعل امهفديش رلامهفناكلوقب

 اهر#ا_!هوأ ةمداق « انوشتاذاهمنذأن 'اك
 رعشلا ىو تسد ىت> هينذأ ل اخت لقو ناك عدديشرلا لامقف

 «لئدهاوشو
 دلغمأايموقلالكموقلامه « مهئامدلغب تنامىذلاناو إل دشن
 ىهشوءارا الءقو ةوهملا ىازلا مضي ىلشهنل هلي مز نب به شالا ىدمالاو ةيرمدبلا ةساجلا بحاص هأريع

 | ازعونييمال_سالا ءارعشلا نم ةسعبارلا ةّميطلا ىف سعجلا هد ءروثابأ ىنك, هئراحى أن روث هونأو همأ
 اهو أت امبأ نم ضم نثد رخل لئامقلاراعش أ نم راتخلا قماتوأ

 دااذتسالوهلاناوهورعو 5 كلاموو رعد هيىارثملأ

 دواسالاءامدحول ىلءاوقاست ه« امغاكف انتاداس ىناوناكو
 دراورخآو أم ظرظتنك » انناريغومبمالان كامو
 دعاسن ءونتال فكريسخامو #4 هبوتيىذلا رهدلادعءاسمه

 دواسالا ماع-حول ىلع وا ست » هقدوسأت قالعرمةدوسأ

 !| فوالاناوىوربو كلذلادهاش ديوس سهد روأدقو اع نونلا تةذف نيذلا لص أى ذلان او هل وق

 ةرمصملا قدرطق عضوم مجوماللا نوكسو ءاسغلا خت: ذو كالا وهو نيهلا نمت كله تناحو
 ا صوض “دوا سالايدادأو ص لاو هوداو عجب ةدوسأو ةدوسأ عجبدواسالو م«بوغنمهؤامدو

 1 امو ةيلح دوسأ مذ وقل ثم ةيفخ دوسأو د_سالاريثكى ل -ىفقدرط ءارلاو هلا خت: ىرسشو قوما

 دشنأو مسعجماعسلاو ناتدسأم
 م( ر ملا, سانلا لكسانلا هبشأاب « رك ذنئدجأ و لكترك ذدقك

 هلبقو ىلاقلاىلامأ و ىناغالا ىفاك عم رىبأ نب رمعاوش

 رشعءاذتزواجو أف رعملالب- * مو ل_بحلا تزسأدق ىتتيلاب
 ردكىذق->اونهتءةمتساف « اهب كارأالضرأب كاو_تلانا
 ردسلاكتلظالا رك ذالو « كم>داز نكنلو تكلم امو

 رك ذلا ىو مس ىف اخامو « نما مةسىذكعومدلاىرذأ

 رمةلابسانلا لكسانلا هءشأاب « كرك دتىزحأول كتركذدقك

 | رورو راج كركذ ب وءاز ملا نم وعلا ينس ىازلاب ىزؤجأ طبضو ةزعريثكلىرب كلا ىف علا هبسنو
 نم هلمهملا لا دلاىدج أ ىناغالا ىفهتنأ روىذلاو ىلاةلاىلامأىنوغاذذو ىاثل!لودفملا عضوم ف

 ءاىلا لك ةفاضا ىلءءالامنئاهبيدهشتساتدملاو رك ذرد_طمةيقوقلا ةاثئاان كرك ذبو ىودجلا
 هدرواد مكون تسداو ةاش لك ءاشانم مطأ ىفاهادم ت هنت بلا قللكن ا معز ونا مو أ هفلاغو رهاظ

 دشنأو دارفالاو وع ىلعاللاكلا ىلع هلاداهب تعنب ىتلا ناب دصملا

 (( جونمىلءالا ىتستانال ٠ ه-اكالماكالوحثبلن )ل
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 ءاملا ضد أ: هلوقو هعوقو قا أةمحو وتيبلاىلادوعت لادن مءاحلاونانريخ هل>ادو و

 هلءافانأو كربلل هذص هلا عضومو هدعأهلوقب قاءتتقحةحول هلوةنمماللاو تةهلوقب قله: همق

 برطضدملىأل طخ ل هلوقو قالة ةص

 0 1 دهاوش#

 ((اودابة قوس ميعنو 1 مهك-امداب كوم ( 0

 رجاء عنو كلملانودامواولا نوكحسو هل .هلا مض:هفوسلاو الهدابو هلئاق مسد ىسيعلا لاق

 ١ أ لامءّمسا ىلع هند 4 هلماس اتندل او ةقوس معنداب مو ىبسعم ىلع هقوس معن كو هرب دقت ةلوام ىبءافطع

 دشنأو اردرجاعج ٌكربغ“

 ىراشع ىلع .1- دقءاعدف 5 هلاخورب رحاب هلأ ةدعاك (

 راكبالامداوقا هراطذ #« اهلجري ل مصغلا ردقت هراغش

 اهوأو و رحاهب وع-ممفدزر فلل ةدمصقنماذه

 نا لاقل عدا دع © ىنيراعاما مارا اا
 ران بر عدالو نو رذهدال ل ماس منا بءاك ىب هلالا عب اهنمو

 راهنحارسوأ ها * هن"اكرب رحاب خال بأ نم مكح اهنمو

 د-:ءمدقلا ل صأىف لءموعو عدفلا نمءالعف ءاعدسغلاو هلاخاذكو رجلاو ٌُبصنلاو عفراانه.عىورب

 ىهوءارشء عج را شعل و غسرلا دنع عارذلا نيبو اهنيب مفك وهو قاسلا نيب واهنيب بعكملا

 ةرب ىأب اكلارة_شداك لوملاد:ءرغشت ةراغشلاو اهلج نم رئاعلارهشلا ىف تادهتااهداذلا

 وءهورطغلا نم هلاعف ةراطقلاو باحات ةوىف عذرب نأ دارأ اذاهب رذتىأ ليصفلا ردقتو هل>رب
 رطغلاوراكلاقو:0ف ذلانوكءامرثك أو فضااوهف فكتاانناكناو عباصالا فارطايب احلا
 عورضلا مداووو اهدلواهركب وادحاوانطد تاج ىتاا ةقاذلا ىهو ءاسيلارم دكت ركن عمجب وشو راك. الا]

 اهنم ةرملا ىليام

 ناك دهاوش

 سعد منو رمد محامل « نياكناع رلابسأيلادرطأ )ل 0

 لوعةللءانيلابردقمحو مأمن ملعاق مسادملااملاو طونقلاسأءااو هلئاقمسولىسيعلا لاك
 4( منم نمامنوردنالواعدق « ةئمو ملعالضفانل نيكو ) دشنأو

 ك4ياذكدهاو شه

 سناالو برط الفذ » اذك نامزلا ىنلسأو ا
 دهملاىىهبافطلاذكواذك « ارك اذ كاسؤيدعن ىمعتن سةتلاادعإل دشنأو
 هلا ذندهجلاو ءاسأيلال ثم ةدشلاةد>وملا مض:ىعؤدو ةمعتلانونلا مطب ىمعتو هلئاق مسن

 ىتدن هلو زريعافطلو ددعلا نع ةيانك ا.غو هيا هفقطعياثلا اذكوارك اذلوء_:ماذكودسع

 اقطاةةصدهملا

 «ن اكدهاوشإ ا :

 ( ماش هاهبسدل ضرالا نأاك « اًرع-ثقم ةكمنطب عصأف ]) دشنأ

 دشناو



 يب دحوم بيور ينج لس ٠

 2252000 : لو

 « عفنيو ٌريضدام كى ةلاهجرب ه اهئافس ضف عئنتلتنأ اذا دششنأو
 ري-سغتلاةطد رم ىلءعرامم الا بابن متن أ اذاهلوقو ىدعجلاةغباتلا ل يقو ىنام.ذلاةغبانللو هل مق
 دارب هلديىورب ىتغلا جرب هلوقو ن وكملت نول لقلت هنوذ ل مموهف ىلعغلا ىلءالا لدتالاذا نال

 عقنلا ىصسسد نم ىأ عفنيو رضلا قس: نمىأرضدو ةفاك ليقو ةيردصماعك قامو ىتغلا
 مالسانئثدح د#ئانثدح ىحيندج أ انثدح دهاخمن ركو ًانثدح ةاضلاتاقيطىففاريسلالاقو
 1 دشن هللا دمع نب ثالملا دمع ناك لاق سنون نبا

 عفنيورضدامكى هلا حرب « اهئافّسضفعقنتلتنأ اذا

 ىتبرقبريطتنااعك-|تدرأ دشنأو
 ةانءادمبدانشاهكرتتف همامت
 لمعلاو هل ماعربغةدْئاز نايددك ثمن ردصما منوكو ماللايةدكؤ م ةماءاعت كتوك اكل ىفزودي
 هيلاملاةبريقلا ىهو لاح ان ثوردطت ىلع افطعءبصتلاناهكر ثتو اعب رس هيتهذاذاهيراطلاقن و ىكل

 تال ءادس ةمصرملابوهو اهفئمالتلارغقلا ضرالا عقا.لاو هزاغماءادم:لاو

 «(اعدخو زءعتنأامعك كناسل ٠ اهامتصصأسانلا لكأتلاقف ل
 نماكامو اهباع ناكرب لومعم عدقت باب نموهف اعب وص:مناكو ناسا مهضعد هازعو له وه

 قالطاالاعدتفلأو ةرورضاعكد_جونأ:حرمصت|اوهل نان لوعةمكناسأو ءاطعلاوشو وفم
 ةديصقلال وأو هنفةرورضالذ واعد ّرغةكاذهكئاسل © ظذابليناودؤتسءلاتءأرمت

 اعجر#لا باتكدلا فكملات طا 9 اهدرتملاو ىلا ىيصصم تفرع

 اعقل ىملا نم ارو اهف رام © تص-ص أ ةتئئالالطأ 5 اراعم

 اعه-دطص حوربال_هط اهل ىجرت 0 اقراهم رت ءامدا4_ كاف اهرخآو

 انين دول اهفالببحب ه ىراالاث لات ياهمنسحأب ٠
 ماحلوقدشنأ و

 (( هلخادتيبلافوهو ىلكت جرخأو « اهءوضرمصبما كىرانتدقوأف
 هلبقو ةدمصق ن مىرمللةساجلا بح اص ءاززءو قاطلا تاهل فذصملا هازعع

 هل-ئاقتوىرسلالاوهأ لباد 5 اغئاكود_طلاد_ءداعد عادو

 هلوا ع صأد.ك نكءاونون> 0 هبافنونجلا همسش اسئاباعد

 هلئا مث واحتجلا يركتوصن ه هوحنتيدانتوصلاتمعالف

 هل بالنا هج ناكايلورمشو © هدسسحو هللاربك ىف اراثأ
 لتاسأ هسيلادعقألو تدر «© ابحصو الهشو الهأ هلت لق

 هل-ءافانأ لزان ق>ة>ول ه هد ءأن اوه نكربلات دو
 هلثاج ”ىلع ل ط+:لضرالا نمهتكردأ ثم هلعنتطخ ضدأب

 هل>اع ناك امري اريخو ءاوش 00 اهمانسواهدمكن م هّدوعطأف

 مالو كن بر عملا ادهاشف:_.مملاهدروأتدملانالاذ_هىلع هيفدهاشالوةساجلا ىفهدروأ اذك

 قاطلا مت ىلا ادنسمرك اسعناوايثدلا فأن ادجرخأ اذكو ةناورلاهذهىفدوقةموهوارودن ل ماعلا

 اعدىأ نونجلاهبشبصتناو نونجلاهبسشي سوبا ذاب ى أاسئاباعدهلوق ىزيربتلالاق هاندروأ اك
 ءادتبالاريخعضومتدبلاف هلخادتيبلاقوهو هلودو قوذ_#ردصملةم_صوهف نوذجلا ه بسب



 فو

 مجحاعنكث الث صمد ١ هردصو حامله

 رقبلاربغل لا قيالوةد.بعوأ لاق ةيحولا ةرشبلا ىهوللسمرلا هن عج حاعتلاو ءاضيب مج ضي
 نائس أن عنكحذ:ةوسن فصد بئاذلا ملا ديدن. موملاو ريثكتلا ى_هعمجلاو حاعنش ولا نم
 لوخدليلدب ل-ثمىن_هءام“افاكللاعوقو ىلع هدده_-ثتسا تدبلاو ةفاظنوة اطل بئاذلا دريلاك
 دشنأو اهلءيلاف رح

 ((اعمثيغلاو ث ءااكىذلاوهف ه اعجفاخيامو ىجتربام آل
 4( نيود اكدك تايلاصو ل دذدنأو
 هلبقو ىجشاحيا ماطغلا اه

 نيدووألذاحة وريغو »© نيفنكدامرو ماط>ربسغ © نياحباهبىآن مقسم

 ريغوىأف طعلاواو ىهلدهفالخرهاظل اوبرواوواولا ءذل تالاص ىفان أب رىأنوءس:نالاق

 ةلمهلانيلحكو ةيو.حئارادلاهيريعشو ةمالعلا ىهوةنآعجبى"الاو ىنيعلا كلذل نطغةدقو تاملاص
 نوكسو فاك ارسدككف نك ةماثت نيذنكو نيدلا نهرمدكي ام هل هملاءاحلا مضر ماطحلاو هيلا نم
 تايلاصلاو تايلاصىفاناوىأتادلاصو واولا شب دولا دولاو هتاداىعارلا هيف ل_جيءاعو نوسنلا
 ه-بلعاههضو ىتلا هلا ىأنيةئودام لدكىأنوعسدنبالاك كك هلوقو رانلابت ءاصدقتادوسملا
 عراضملا سامو ناكو ىفاث أنه تاعجردقلا ترقث نم نيود هلوقو اهئاغن 'اكىأهب ردع مامواهاهأ

 دهشتسادوو رك يد نال لهأ هناق هلوقك ارارطضا ضوفرملا لصالا ىلع هل ممسا هنك-] نم ركمك نيغثب
 نيقنكماملتار“”قدماطح فصقتو اهالدرك ذتىأن احب ىرم ملا لاقو كلذ ىل_ءمساق مأنباهب
 تديلازحام لعق |هبارتذ وود و تدبلالو> هريسة>ر فت ناىونلا عضوملا بناج قدام هر ىأنيبناج
 بطلا عضوم ىف ناعجي ىأ نرغب ىفاثالاتايلاصلا صنم ا لذاجلا نيعلا حياه زجاحلا كلذ لعخ
 دشنأو ثا ,ممريغتب مل ردقللتيصنو تكرت اماهن'اكىأ

 «(عءاودادب أ مهبادألالو « ىالئانال تلاوالف ١
 اهوأو هلباىلءنيةدصملاءادتءاوكشدىدسالاد عمن مس ةديصقرخا اذهأ||

 ءاد_علاوملاظملااهةّرتفو هه ءاكبلا املؤحو ىلباتك
 ءازج مسه ةباتصلكو « اًريثكنعةبا صصلاهللاىزح
 ءازجلا لمت ارسثناو 8 اري_ةنارب_تناقم_ياعقب

 اواسأ مه ترفغناو تأسأ «اولاقتنسح ناو مهي فيكف
 ءاود ىوالا نم موبامو # ىال ىفايالهشاو الدق

 هدرو أ كب اعث ىلامأ ىهتيًارنكلا ه.فدهاشالفاذهىلعو بلطلا ىهتْنمنحاصهدروأ اذكه

 اواةفاونثممدنلا او_ و دالك ةوصتلاممتددل : هلمقدروأو فنصملا
 ربخوهولاف م اوافولاةفىنيعلاهفعحو ء ىتللا نماؤاةواول قب مف مازلالا لك مصنلا مهمل أ ىهد مهتددل
 دشنأو شحاف طءخاذهو ىبتناةيلاح هل خاواواق مهوىأ ف وذم

 «(انيحت نأكتسحاموتنحو انيلااهيدهتءوسلا ناسل ١)

 «ىدهاوش#
 م ءرطضت ءاعملا ىظاوك" 0 3 ترثنامو سىلانوك ك 2 دعنا

 ءانيلا,ت رو ةيلاحواولاو لص لسو نول يتىأ نو فيكى أ فيكى ةغاكو باكل تايب نموه
 لعتشتى أ ءرطض: هريخادةمموهو بر ارانىأءاصملا ىظاو هلتاق تلتف ل تقلا ترأث لاق. لوعذلل

 دشناو



 اانا

 فاريغ زبرح لمعموذ زي مدمس زيجلاع..ثمل اعرحنا شيضالاودملةلاو ضررحالاكقةششلاو
 دعب رح أ ئلكقاتسافو رعراغاف عكشتالو ر خاف هريلاةنطب هريشءن4-: مرد ظمسا ةلاىرأ

 هديصقلاهدهو رمت لاو مرح عحرو عنئماف هنمذأام ضءنهماعدرب نأورعىلا باط: كلذ

 مانكءلامسلال مل نع كلماو © ةذاتاضرعتال ىعاأس لوقت

 مراص ضيبأ لان رولكماس> © همهلج نم ليلا مانيف.كو

 ماهفيدسلل مادام هاه و اهوذخأتالهتلاتببو ميذك اهنمو

 ملاظناد_.هلاياذىفانألهف ٠ مهتوزغىفوزغموقاذاتنكو اهنمو
 متاعدماركص انإاةانريص 9 هرب رحاتملع انالو_م كحاذا

 وةحللانمد_ثأض.مولاو فرعضلاناءللاوةلناىلا ةلالاق ا هرخآوشو تببلا انتالوغرش
 ناد+لايهلوقو عدرت مكس::و ردملاهجلاو لضافْرب صو ةيحانلازيجلاو ةروذلا ةراح ضد رحالاو

 هبدهثةساتدبلاو وأ ىنمءمرامو واولاو بنذلاوهو مرا نم هياعمور و ايت ةزمهلاتفذح
 ةقارب و ثالام نية عمن رن مهن نب رهشن همم نب ورع رعاْشلا اذهىدم الا لاق فقاكلااملوخد ىلعا

 0 كتاف عاصر عاش همأ
 ا ا ا ا ا

 (ما+لالجراوناوشنلاا5 « دي+ابأو ىتنا مءاو)
 : الا لجرلاهلا ل-عأو « ىلتةديربوهتايحدي رأ هدعبو محيالادايزاوه

 ناله ريفما ىلعناوشنلا عف ركلذإوا_ءرتللا نعناكلا فك ىلعهبده سات دملاو ىنئا ارم ىورب و

 دشنأو اذهىلءهيذدهاشالو ناوشنلاكل ىو ربو

 هب راضم ض2 مو رع فيسات ق دودشم موب فرخ دجامخأ ])

 هديصقلانمو هنءهتلاىذربلاطىلأن ب ىلءععمنيةصب لّدق ناكواكلامءاخأىريرب حني هلو ش

 ه.حاصت ام أس ها ت قالت ةشاذا 5 ىنناىلمل* نءىد>و نوهو

 فيسو سانلارض# لا خفي ده.شملاو يخيل ىأةيازدللا نموأ ىنميل ىأىزملانمىنرخيل هلوذو
 هبهوتساف وبن,الورعفيسناكو ةبرضاادنءةويتلا ىف رسلان مةنايحلاو ةماصمدلا ىهورع
 نبورغ بضخف كاذار-# بضةفا_مّنضدقوةماصءكلاربغهنارد#ل لق هله بشوف باطختا نبربع
 لاقو اهنانأف ةدحاو ةبرمضد ربعي قذع برمضف ةقدصلا ل راد لهن دو هذ اق هناهلاقو بركرد عم

 نمووهو ثلا برضضم عجب براضااو ف .سلاو و رع ىلا هنريمذو دعاسلا ال فيسلا كةيطعأ
 نبرب وجنب ل شن مال_سنب د لاقاسعزتجلا نع فاكلا فك ىلعهبدهشتساتيبلاو هفرط نمربسش
 وهروو-_لمافد رمش رعاش ةانصدب زن كلام نب هل طنح نب كلام نبمراد نب ىل ثمن نب نطقنب رباح # رع

 ءارعسشلا نم ةسعبارلا ةقبطلا فهد -ءوءالؤهرلاوب نولاوتي اطهر يقل معأالةعب رالاهدادجأو هونأو

 لوك أمفصءك ل ئماورنصف دشنأو نييمالسالا
 فصغلةمرب دقتلاو ةرورمذفاكسلا ل_ثملامدا ىلعهبودبس بده ثنسا مل_عالا لاق ندلافصعلا

 نحيل لثملارركو لو همرشتلا ىفةغلابملا نم هدصقام عمام ظغل فال خا فاكلاو ل ةمنيد عنا نسحو
 هلبقو ةيؤ وهىنرعلا لاو نيلوعفمربع2بصن ىلعادهاش عضوتلا ففنصملاهدروأو

 ليبانأمهيريطتيعاو * ليص”نمةرامهمرت « ليغلا باععأ سماممهسمو
 دشنأو هثين ىف وهم لكأ ع ر كى ألوك أمفصعكم ياعف ىلا عت هلونىف نسحلا لاق

 (( مهمل دربلاكن عنك: )



 (رظنتثيحىوملانااوبس اك « هنسيحافانتئجاماكذرطو دشنأ

 مد-ةددقو فرصتثيح ظغابو هئظفحاف ظفان رخآعضوم ىفءاو رواذكه «ءلامأق باعث هاور

 لم ةديصتىفاضد اهندجوو ةعبب رد أن يرمع ةد__مقنمفامأ هاو ىفتسسلا اذهىلءمزلكلا

 رجفتم ماتنأداغأ ىلنبأ ٠ ركذ ىل--لآنمىخأداغأ هذه ىهو
 رم ةحاح ىذّى سها لكو د ة-عاسونتىئصمت النا كناق

 ردم مودروءاوهالا ىوذدنعف# امياست:تنطودقتنكن اف

 رخو حامد اه حالو 9 تءدومونا مب ىلد_هعرخآو

 ربدت ني> هعراوانءتيغاذا « انرسسنعيضتالتلاف ةم_ع

 رتسأ كلذنا ضغيسرهاظو « اهفاذانمعترقالاذاضرعأو

 رثكمشاوتاقدقىذلاىندْرِب » هلاقم ىف تضرتعنا كناف
 سمشأد ناد هرسناةماعرسعد 5 هري-غو قددصلا قرم رمان و

 روهظ.ك .-داكىت>تئجاذا © انوةكفرطلاعأىتلزامو
 رص.ًاوانيدلفرسقهل قيفش «» مدان لكىنهالىت> ىل_هال

 ردة. كذعءانءاذهالو مرمصا 3-0 منت ناعءافاذ_ه تاقامو

 رذحأوننصءاكلانومءكءاع# ىقتأ كؤادف ىلهأ ىن:كحاو
 ركفةلاهضرع قتسوفاذ ه اغا وكيع ىبعىبىدخأو
 رو هتلاوئدغلاافمامت ه« اناهأود لهأ نمو سعات نأو

 رهشم تنأو ءادعأ ىفوحو « ةجاحبلاطتئجاماذا ب ررغ

 رقوم ظرغلا لج نممهاكف 535 ىوه ىلعاةمعتلاانا اودحدوو

 روعمهللا ه-ءربمل ئىهالكو © [طةاح تدصوأ شابا هلت لم
 0 م وللا نم ىلأ افكىلا ه ةمالم ىكشت مهجلا مأ كتاف

 رظنأث ي> ىوهلانااورياهكله مريغ كال ن يح فرط خم أ

 رهظد نيحهضغب ىدبب قاخاذأا«# هسا دحاواشنأ اردفمكسحو

 دهاثالفاورب اهكل اظذابةاورلا هذهىوهو رخ ازمعىلعتدبردص هيف بكر وه فيك تيبلاتناف
 ةرورمكلل نونلافذ-> ىلع هلواتاو.سحاك ظغابماو رنمو نو.ةوكتلا هلافاك امكن ىصتلا ىلعهءف

 نمهنا نبأوئا راىأداغأهلوقو ةرو رضا ءابلا تفذغ امك هلصأىسراغلا لاو نوبسح< ىلضالاو

 ططرا دا اذارمقلارتحن مرو هوساحلاىف ريسلاوشورجهتلا نمرعتمو رهام أ ىأن يوب نانأ

 زاجل او نعلا ىلامو ةمات :وهوروغلا نمروغتملاو نيد_.احلا ةله-هملاءاخاننيصتاكلاو عاطقنال

 دشنأآو ناريخرظنأث محو ةدئازاموانتئح نا هلصأانةئحامو نبعلا هلمهملاءاطلا مت: فرطلاو
 اال للا ا يللا اي ا يي 2 ا ا 1

 مراجو هءلعمو رح سانلا ام 001 هنا نواب الومرمهذنو

 داره نم للحر راغأ لا ىباكلا نبا نعهدنسن هيلامأ فاعلا 4 رخأو ىادمهلاةفاربنيور مل وه

 مهد سن تناكو ىل”و رع افا ميس هذؤ هل ل_.ةوىفاد محلاة قارن بو ردع ىلب أ ىلع مي رح هل لامتد

 ضد.هولاووغهناو تلاسف هل محو هلب | ىلع راغأ ىدارملااع رحنااهريخات نوردصداوناك اهيأرنعو

 ىئشلاو



 يب ع

 01100101100اا010101ا1ا1ا0ا#1 1و وز ل رورو

 311 ا و 5 ب يور وسو سس - وب حسيب يب جب يسب بوو وسب مس
 00 ذآ  زذظثز]ظآ]ز]1ز1ز/[|[|زطزدش22 2

 مداسرغبت حم هباونأ نأكص وه لمان ارْةدمترقلا كرتأدف

 هلو صربالا ب ديبعل ل قو كذهالوههبوبيستانأ حرش ف ىرمشزلا لاق
 ١ ىداز ىنتدوزام ىنامحىفو 0 ىندن:توملادعب ك:ةرعأال

 نمءاسأ ب صدت اهباعسص تم هعباصأت ّرْذصاف هحو ردح رخىأ هلمانأ اًردصمب در ىنتهعدو لاك

 هربد-ةتو هسغنتوتااداصرغلا ل يقو توتلاءاكمبامث ىلعمدلا نادي ربتوتلاءامداصرغلاو مثلا
 نب هللا دممعنب نسحلا نب ةزج نب ىلعنبد_ت ىفد_كنأر رغلا ف عيكو لاق ىمهتنا داصرفءاعتي

 تلأسناسغوب لاق صربالانبديبا ةلسنب مقر ناسغوب أى دشن لاق بلاط ىبأن بىلعنب شا.علا
 ةصخ ىهلاف ةعونصماهارأت ثكو عدالاا منع

 داعما مهبل ءام*ألآنم © ىداولا هل لاثيلعلاملتااط
 داقعاو كادكد نيب بسسيف © مهلبللاطبكراتردتهاىنا
 ىداحلا|ممّيااماذا قيتغلا لثمه ةرحاهلك ىف الغلا نوغاك
 دائتادعباروغيهذي_ءالوأ ٠ هيرسأو ىنع بر كضابأ غابأ
 ىداوع كءسح الف تش ص ناو «ىدايىفكبسحأ الف تدم>ناف

 ىداَر ىنتدوزام لا م>ىفو ٠ ىندنتتوملادعب كننةرع'ال
 ىدانلاودوملا ل هأوبامقلا ل هأو دس أ ىنن نمىفاف كيلا بهذأ
 داصرغب تحي هباونأ نأكص ه لمان اررذ_صم نرقلا كرثأدو
 ىداناهفلخنم اهلماعءارعم ه ةلعمىل_ىلناىءاونوهترحوأ

 بوحرس نعل ةةورعم ءادوع © ىتام#ءاوعشلاةراغلادهمأدق ]9 دشنأو
 هدعبو سلا مالنا ليو ىراصتالا يهارب|نينارمءاتيبلا اذهنا عصعلا نوعيس نالاق

 توصتعءازوُز رك ىلعوعت © اهم ماةذا| هدئاص نأ كح

 بيبو اهنم هرغم_هطتحال . هل 1 : 1 قم نوار هرص,تاذا

 بو-ءقمنطدلاو ميزاهو يم مد اهيرحو مد_-اهةاقر

 سد رغنوللاو رمططمبصةلاو# روتسمر لاو ءاملاو

 ءارااوة ل مهلا ةثورعمو رعشلا» 0 1 حو ةقرماملا ةلم-هملا نوكسو ةمهلا خ#ءاوعشلاو

 جلاب بيبحتو ةيجلافضاسةزرو ةقرششمةليوطتالم_هعبوحرسمو معلا هلا فاقلاو
 هراغه->داقو اهاجرب هان ةحراضو سرغلل كلذ راءةساةعاعة4اسو رغ23*فا ةلاببوءةمو

 دشنأو مءللا ل ءاةسامأةلمهءبوحلسو رهظاانالاو

 ا رتسأةزاخلاءىلأو

 ةيومالا ةلودلا ءارعش ص ىالساوعا ةريخملاو 'ريمجهمءاوهمب لع بلغ قل ءامنجو ىلط تنحل عسب و
 مع الاداب ز جاه

 «فاكلا فرح
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 هاتءعوشو فزأ هلددىورب و اندوب رقءاغلا هكردفأو حدانعجبح راوبلاو دوزتلمأت دوز ىذ# 02 لل تتر

 لزت مد عبانلاحر نك انلاك رابز و ىأعطق:مءانئت_.الاو هلزنمو ل +رلا نكسم لق اهازعر عجول محرلا نملاحرلاو بوكر عجب ليقو اهظغانماحل د_اواللب الا باكرلاو لم>رلا لحرتلاو
 دهاوشهفو لزءا هني رقت أا زدوىأدقهلوقو هليقثلا نمههف 2# نأاكو لاقتنالا ىلع ام عمم
 دةوهو فرحا ىفئنرتلا ني ون:لودو انه ىئصملا هدروأ كلذ ىلءود_غد_هن عقاولا لعفلا فذح
 ة.يلعف هلم اهنعرادخالاو اهمها فذحو ناك فيفذو نب و:ةلا فوح قف ىلا هدر و كلذ ىلعو
 تيبلااذهدعو دقة رّدصم

 دص دل ناريغك اق باصأف « اهم-هس كةمرةب راج رثاف
 درب ز و واول نم لصفمو ه« .اهرحت نز توقاملاو ردلاب

 ع ءاقلاعأ ترزاس ملا همق 3 ىدعدهىسارناوءامحلا الول كو

 [4َوُأ كالملادبعنبدملولاا هبحدع عاقرلا نب ىدع] ةدمصقنماذه

 ءانذلا ثمع نيدو سد وذلا نين مداعتمافعىلاط ىل ءممأ ا

 مساحرذ ”اجنمروح اه ينبع « اهراعأ ءاسنلاط_سواهناكو 2 تيبلادعبو
 ماش سدو هن سهتنعف * تقنرب ساعتلاهدصقانائسو

 مداني هافطصا نم سدلو ىسح#ٌىرضاىلاد.لولا نمت دلو صاخلاوهواهنمو
 مراكم لك نولعد مراكمو 0 ىهتنت الم هادم هيفدملأ

 ماظل لك:تناوداوجلاى ذئب * لئانوزب علا كلل اةباهمو
 مالا لك دوعبف ئرصاود ه* هلك جيو رعترظناذاو

 متال ةمالمالو هءلعىرق *« لعمق ءاضقلا صفق ىذفاذاو
 ماس كذم سلف تطخن نموه عسفان كّدو ناق تددواذاو اهرخآو

 هلوقلادها شهريسذ:ىفتددلا ىاعُملادرو أ دقو داسغلا دش أد سفأ ةثلثملابا ةعئو رودس ا ىأث معدل أوو

 قينرتلاو مئانلاناتسولاو عضوم سامو ةث>ولارقبلادالو أر ذؤج مجتذ املاو اوثءتالوىلاعت
 بلعث نءىناغالا فير ذلاوأ#« جرخأ »كلا ذات أبت تق:رىزعم لماكلا ىفدربملالاق ئلا نمؤندلا
 هثالثلاتاينالا ءامالاالول هلوقفدي زن. ىدعلاق ءارعشلا سنأن مهمبالرب رح نحو لاق لاق
 ىلماعلا نصح نءعارنن ىدعن كلام ندي ز نب ىدع :« ةدئاق لب ام شا هدع:لوقد ناىلامد ناك املاق من
 كلملادمعنبدءاولا صاوت نم ةيمأ دنع مد ةمرعاش ريشا هد>دح وهو عادرلا ىلا ساذلا سن

 سم نبهللادبعنءىاغالا فجر غلاوبأ«حرخأ مالسالا ءارعش نم هثلاثلا ةقيطلا ىفمالسنباهركذ
 ناكوءارع_شلا ن مشان هان أ رعشلا لوقت ىللس ىعت تن نب هلت ناكو ماشا الزند عاقرلا نب ىدع ناك لاو

 لوة:تأشنأو مهلا تجرقن مهدمعو نمافرط خامتم هريغد ىهو هتنباتعمدف ائاغ
 دحاون رق مز الدح او ىلع * ةقرفو فول نم عمد

 انههنمتلاقف ةريغص هلثننت>رشن ةاورلاهبان عرق سينا لاق ىلاقا اىلامأى فو مََمْحلاَ
 تلاىقف كاب ىحانناولاقاذام نود, رتتل اقءارعشلا نءاولات

 دحاو نر مازالد-اوىلع * ةو>و وبوأ لك نم َمعمَح

 دشنأو اوعجرواومكساف

 (كاصالوثيدح نمناافاومانل « رحاف ةفاحمتلب اهفثةاح ل
 1ك سلا ىضأ هدمصو نعكءاملا دهاوش قدح رمش علقت
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 لاقو تبيلا هيلع شن اوه بلام أ ىف ىلع هلاقأحلا ادم وملادو فاكلارمسكو رلمعملاءاذانوكسو
 دشنأو لصدالاوهودةةاوهىنيعلا

 (( ىسيل ماركلا موقلا بهذذا ))
 نو كسو هلم هملا خشب سدظأاو ددعلا لئمديدعلا# سطل اديدعك وق تددعو هردصو هب ورا ريع

 ىسيلهلوقو مالا دايزب ل سيط ف لاقي هريسغو لمرلا مريثكجلاائنلا ةلم_همهرخآ هيدا
 داع دقو هل_صف سا قل ناكو اهبل صتملاريعذلا اهرب_خ :وابفرتتسسم سيل مساق ىايا بهاذلا سيل أ

 دشنأو سل نم ةياقولا نون فذح ىبعادها.شنونلا فرحفتمبلا فنصملا
 فتمداممف قو رعملا لئافامو 2 وسعت أطوأهلل اودودلاخأ

 دمع ندلاخ ضر علا شايعنبا نع ىدءنب مم لا قد رط نمرك اسءنباو قالخالا مراكم ىف رخأ

 د ناكود مع ل2 ىأفدلاخهللاقف ىلا هللادبعنيديز ر هقناكف هنص» ى :ريشقلا هلأ

 دلاخىلا هبهجو وار عش بةكسف أ ديزمل ناكو هدي عط ةددلاخ سعأذةقرمسلا هما علف موقرا دف
 قرا سبانيفنيكسملا_ثاعلاامو ٠ هوشعتأطوأ هللاودقدلاخأ
 قشاعةصضف نماربخ عطقلا ىأر «* هنأ ء رمل هناي اعودخ دأ

 قاانريغىوملا مأىف تءفا“ال «همك عطقن 2م ىلا

 ناس لوامتاَذ هعنباتنأ اذ يه ىلعلل ىم سأاىف تارارلا تدياذا

 دلاغدشنو هوح وزف ك-تاةفديزب اوحورلا ةذه.راجل ادا ءاع ءاوأرمض> اوهلوةقدص ملء تايبالادلاخأرقالف

 قدزرملا لاق ىئرغخز اتاك ادها اوشفو هدنءنمرهم ا

 فنعباتبف فورعلا لئاقالو « انئاطح ىح ل- نم لحامو
 ه-ءاعبكرفئصملانارهاظلاف  ى.هتنا هلهأ نص مهنا ء قلاب متفرع فنعدالى لا مهف لاق نمديرب
 دشنأو رخاز عىلءعردص

 عدد رمد مهقأو ةكشوب 9 قاتءىل نع هللاودهذ

 درمصى نيد دق هرب دقت لادو 2 ىلزي» كسلا دو «# اهل. لماكلاحرم* ىىسوءلطنلاهدروأ

 دشنأو ىهتناءانعلل شلاو مهقارف و عيص

 (دةنأ اكوانلاحريلزئال 5 انياكرناريغل>رتلادفأ )

 اهوأ نامنلاَو هأ سها هدر: ضملا ىفا حلاة ىفاس:ذلا ةعبانلل ةدمق نما ذه

 دو صر ب-2و دازاذن الي 5 ىدتغمو أ ئارةممل [نم

 دوسالا ب ارخلاانرمخ كاذب وه ادغانتاح رناح راوبلا مع و

 دغىفةحالا در ق:ناكنا# هبالهأ الو دد_ةبام- سال
 ةرورج !ةملادلا فهلوةةغباثلا لع سمعصئاصخلاقىتجنالاث تدملا لحرتلادفأ
 تدمو هدوصريغودازاذنالع و هةنغفةيتغعق همهم لاف « دوسالا بارما اانريخ كاذيوه
 هقرعهس> ألف هتعبشأو لولا تدمو « دوسالا بار.لاانربخ كاذب و » تلات من هتعبشأو لصولا
 ىرب ناكف شخ الاامأو لاق دوسالا بارغلا ب اءئن كاذيو هلوقىلا لاق اهف هريغو هتمزنكلا

 رهشا ممتن لك نأب كلذا لد وءاوقالااهف والاهدم-صقتاقلوق ضوهبو اوذال اركتتستالو رعلانا

 هرب دق: لوالات دملا ىف ذ عدلا لا هناو دفن ادوحومناعارم هملاو ىسهتنا هسأرب مئاق

 لوقددو صريغودازاذهلوق لاحلاىلءبص:نالحعو هسفتسطاذي ىدتغموأ ئارتنةيملآنمأ
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 هيبالر عك لاف سرغلاهذ_هالا اريهز هب ب يثأام ىردأ امريهز لا :ضرالاه مابا 5 1
 نيوريهز نيد ناكو كسرف ند ىلراهذهريهز لاق نافطغلا 5 ىلع اد, ر ىو دة نأ تدرأ كنن'اك

 نحريهز فرعف ل.كلادي ز طهر طتام نب قاب نأدي رب ارعش ب ءكلاققف ءاانييئاطلا طقام غب
 تناكوهسرفوذس رغب طقاموذب هملاتاسراف طةامو:بو لنادي زد ااذفرعو بدار أ امره_.ثلاعم“
 ناهنسوهفرمثلك نأ نم تديضساامأ هلت لاف بسحو يستاهل نافطغ نم ةأ صا عك د سنع
 لا فهن أس هال ناكاركء امهر ف نافسسض كلل ذ لبق بءكدفو ناكوهتمالوك أ نءهتمهىف هسرؤت
 لاقف ادودح عك ند#و لا ىلاريستكر يهز ناكو ناركم ثالذ - ريض ىذلا هلركر ناكملالا ىنمولتام
 7 ادرلاىاءاسنلا مالحايب رقأو ٠ ىتمولت لدا: ىمرع ترك الأ كدك
 لاقفدي زهباجأفكءاعرهظ»ن أ قيلخلم هناو ممر. غالجر توه :ريشهز لاعفادب زاهفركذو

 اضراموتتأ دوعرمج ىلسع © هنوده.ت مه ماعلك ىفأ

 ىن موريس نم ع ىلع ٠ امناكسجدعباتنودحت

 ىسنملؤال نم ىتمرصامو ٠ هطهرو ىلع ارابج ضضخت
 ىوهلانعءموحلظلا نودمص»لاجر 9 اهنودو باعشلا بانذأب يرت

 ىلكلاو لهانالا نعيط ف نوريص» © سراوفاهذ عورلا عون بكري و
 ىتواو لول وى :رمجأ هارأ © امدعمناكذو واديز :رأل وقت

 اطفناصاقاذا امون هيسسم» ه ةداعلكنم هللا ءاطع كاذو
 قياموتيقبامابعك تعدءاقل ٠ ةمءنردك أنااريهّز الولف

 لاو_حأ ةثالث اره ني ئالث » هدهعثدح أن اكن م نمد لهو
 دشنأو سرقلا رسال ةدمصتن ع2 ءاملادهاوش ىفهحرس مدقت

 (امدنر هداوس ق لاخي 5 احدل مالا اذادعسو ًاانأ

 ىئاثلا عارمدملا لديد شن نكل ىركشيلا نهاكى أت ديو ساوهىناغالا لاك
 مالسالاو ةيلهاملا ىرمض+ نم مد ةتمرءاشوهودعسابأ ىنكدي وسو لاق ايحملا مث هلارم-ىفت اخد

 4فاقلادهاوشإ
 ىدف ني. ارمصن نم ىندو ا

 هباصص أو ريب زلا ندا دمع ةرمصن نع هدعاشتو ناو مني كمل د بهل +4بففصد طقرالا كلام نيد وه
 هماعو هلدع ولأ هلئاق شدعد نبا لاقو مهنعتنا ىضر

 د_طملا حصل ,مامالا سيل

 دط_ددءاضةلانامو ىربنا *« درقم بالا ريوبالو

 دك سر حافر تمي وأ

 ال_ضىأاصصمهنوكيريب زلا نا ف صوب ضرتعو ناو من كالا د مامالايدارأو .ىبسح ىنععىندق
 ريب زلا نهللادبع نيمي.مايدارأو داحلالا نم هاششاحو هتفالح مانأ ةكعناك هنالمردلا ىفاملاظىأ ادءلصو
 فخ_صلااهدروأد قو بلغتلا ىلعايعصمهاحأو ىلوالا ةد>وملا فو ةمعملا مضي بوب انأ نكي ناك هنال
 ىبءاماواضي أب ملغتوهو هعابت أةدارا ىلعاما عجاينييبللاىوربو فنص ملا لاق كلذ ىلعهباده ثتسم
 هنافنيمعالا ضعن ىلع ىلاعتهلوقو نب رعشالا مهو عكءايلاتفذح مثةبسنلا ءامب يميل لصالا نا

 واولا ختيوهلاقدو نتونالو ظفان ىنمعلاهدروأريولاو العفو لع فأ ب ان نمهنال ىمعالا عج سدل

 ملا حب دكحلاو نئاوبهذزيالىذلا ئادلاءالل لاق زاخلا ص رأي عادبالو ىنععةيقوغلا ةانثملانوكسو

 1 وج وو وس 7 ا ب كمر هت جب جبسم جم رج يس ست د عسا عل و ججج

 نوكحمسو :
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 0 ءرتكش هل عىتأباك-ة>و زدقو تأ نءا كلنا هللا: كلاذكه سحب وهوانالث لولا
 منع عجرأ نأ جيشلهناهل لاخمت هماعامو ودرف 4-ةندأو 01 ةيراجلاوج ثلا لاري رتامهلاولاقف

 دشن أف هناربسج هيل ءاودرف جربو ىلةقالجرنيعب رأمهنم عرب ىتح مهلعكفاوبأف كردبأ ففاريجو
 دادشناوهاذه ةرتنءىدم الالاق هب ءمجا سلا سهالا ارصاعم ناكو تل ذا فر 5 نر هديصقلا هذه

 هللا ةيتلارعاشو قاظلاة :ركعو رسم هزاع ءاش محو بلاغنب كامن موذندارقنبا

 هريسنع ب تلي ناكدا دشن هرتنعو ىناغالا لاق ودا قدوه لوشن رسال

 نةيواعمنبو رع نب ةرتتعو# ىسعلا ةرثذءناسرغلا لتاقمىفةديبعو أ لاقو هسْنشققشتل ءاهغلا
 4 ًاشنوءابرىذلاو مدادشن اكو سبع نب ةعيطقنببلاغن كامن ةعبب رثب موذخن دار و نب هذ

 بسن هيب ًامساهبلعب اغهسأو أهد>وهىباكلانبالاقو دادشن هرثنعاولا ةذ هم أن ودهملا بسن هرقح

 نب روهشملا ندودعملابرعلاناسرف نم ةرتنعناكو ةرواعمندادشنب ور عنب ةرت:ءوهو هدأ نوددبلا

 كرتلهىأرداغلههوق اضعدمهضعن ض<نو ص ادت و سراوغلا ه هر نع هل لاقي تاكو ه 52 كلاب

 هلوقو هنم ىغوام. ةوهتحدأ اذائثلات مدرنممّدرتماو هيلا اوةيسدقوالا ىنعمدحال ءارعشلا

 هب راجلا نعةيانك ةاشو ناكمءاوداو هّمَدرَمَح تءلطو هن اذائوذلا تعون نم مهو دعب

 ةعوج ا ا باطخا اوثالذريغ خىئاف:الف مركملا حنا ازنئئدنعتنأى نعت تيبلا تازئدقلوهلوق
 ىلء عيض ودل قدما نوما تيبلاو تينحأ نم هلضأ ىلع داوسأ هنكلو ب دودجلا ءاملا معيب 0

 يملا عردع ىلءادها. لك فصلا «ددوأ تسلا تداحهلوؤو اراصتخاع نافل

 نعل داس ا ىلع اد اتا ديدم ةتساو تك رثف ل قدمو نكرتفلاق ثي>اهريعذىف

 ديدشتو هثلثملا خشبه هرنو ديدشلار 5 اوهودوجلا نمتداحو هءلا قاضملا متيتاتلا اشم ١ ا

 هش هنا لاّقرو مهردلا ةرادتساءاملانات رادتسان" اكلوّةبهضو 0 ءاملا ةريثك ءارلا

 عضو م ناضحدلاو عطقتي مل مرمصتةنلو ب يشأ سيدلاو مسا و مهردلا ضان هناش صو ءاسا ضامد

 ءارورو بيلغتلا ىلع ناض رجسدلا لاق ىتئالق عيسو رخ .” الآلو ضرح دا عد>ال لاة.نآ اماملاقد دو

 ناعصتلا ةاكلاو حالسلا كاشلا جدملاو هملظلا ليةوةعاجلالمقو ءادعالا لد .دلاو فاد

 هلديىوربو ك.لفعأ اروطذكد امثوىلا «'هلوقن مهمأق لمقو 4 ءلعامو هعر 2 ىنءدهبامثو هلزانملالازنلاو

 عطاتمذختو ل رلاةنقو هتلوانتيهنشنب والك ًامواهلاماعط عاب_تلارزحو هدلج ىأةياها
 ءاشاهلودو بيشلاهنغصد رج مظعلاو ردصلا نامالاو فريسلاد:جمو راهلا عافترا راهنلادشو

 لاعبو رد_صلانابللاو نط_ثاهد>اولام ١1ناطشالاو نم صمىففنصملاهدروأ تنل

 لوو ةاقسلااهاعت عع ارب لامحب هنقردصق حامراهشدوسالاس ءرغلا مهدالا و قنعلا طاب

 كلذ ل ع_::برعلاوءاخلا فذفكحي ودارأتاةاما اح راشلا# ك.وهلوقو لوق ىنععسراو لا
 باطغلل فاكلاو ىممت لك ىوهريسغلاكو ةفاضالاب رو رسىفاكلاف كالدو هل _صأ قاسكتلا لاقو
 3 و مدقت مدقأو أو مخ ص ىداذم ركنعو ىو فتدملا فذ مملاد روأدقو متت ىنعلاو

 مى اكلاو لهانالا ن ط5 قذوريسد 5 سراوفانمعورلا مون بكري ول

 انئدحديردن رك و أ ن:د>هيلامأىف ةىلا ملأ لاقو هرداونىفدي زو. أ هدروأ ل مخل ادب زتايب ًانموه

 ءج نوم هلعىف ىل”ىبأنبريهز نير يسب حبزخ لاق ءالعلان نور عض أن ءةدس علان نعم اءوبأ

 ىلع هلم ري-هز نر يانأ لاق تنأن مهلامسف ل .كئاد.زهبز :ةريهزناا اوك ريو هلْغْلا قاطناف ضرالا

 سرؤرياهز نب ب عك ناكوولح و ءالخ م هذخ أدي قنا ةريج اءانأ ولعل اىب ألف هيبأ ىلا هبلسرأمم هقان

 : بكر بال ناكو مهعمج وساذلا مظعأن مليتادب زناكو | .هس> ىعك ناكو ب رعل ا ليخدابج نم
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 ءالدع تامقف :وملا ف راك نب ريد راالاقو مل و هملعهّننأ ىل_صدللال ]وسر كاذرعلاقناذه ةئرطرللاّت د

 ناوةصندلاغو ىلؤدلادوسالاوأو طقرالادمحو ةئيطحلا ةعبرأبرعل

 «يىقدهاوة و

 ((اعدجاالاناببشتسطعالف « هلة عذج ف ىديعلااورلصمهو إلا 2 دشنأإ
 اهفوأ ىركسشنلا لل هاكى أ نبدي وسل هدمصق نماذه

 اعنمانذ عل نمىلماعنمتو « ىونلا كب غدزتنأىللتدنع
 ْ اعمطم هيف ىرتالقونالا ضمك« !مميد_>ءاربال ىل ناالأ

 دروأو ىدراصلا سي:- ندارقيلا ةيرمصيلاةساجلا ب حاصهاززعو بلطلا ىهتنمباَتك ىفاذكه
 اعيتنا ب ذتاخورعنردبو «* صاعنبو رع نارمعلا عمجااذا هلع

 ارْرطو نىهراك ءاقاعيجب « مهلا رومالاد»ءلاقماوقلأو

 ( ةحرس ىف باين ن اكل طب ]ل دشنأو
 ةدمصقلال وأو 01 مأوحب سيل تسلا لاعن ىذحي ه هماّتو ىسعلا دادش نةرخذع هقاعم نماذه

 مهو دعب رادلا تفرع لله ا 05 مدرتم نمءا كثلارداغره

 مل-ساو ةليعرا د احامصى متو 0 ىماكت ءاوجلاب ةلل_هعراداب

 مكاملاىمنا هلزتسعىم 05 هري-غىنظتالف تازثد_ةاو اهنمو

 مهردلاك ةقيدح لكنكرتف « ةزثزءلكههلءتداج اهنمو

 مرصتنلءاملااملعىرح * ةمشءلكئاناكستوات“

 ميدلاضايحنءرقنتءاروز «تددافنيضرحدلا ءاعتبرم اهنمو
 مسستسمالوابرهنعثال © هلازنءاكلا هركص مجدمو اهنمو

 مريعتاذقل |ىلع ىيركتلا سيل «هبامث لب وطلا حم رلبتكك-شف
 مصءملاو هسسأر ةنقنينام © هتشننعابسسلا رز هتكرتف

 مست ريس ] هذد او ىدبأ « هدب رأ تدصفدقىنارامل  تدبلا لطد

 مدخم ةديدسملا قاصدتهع »# هنولل-عم حجرلايهم عطف

 مظعلا هسأ أر ونامللا ضخ يي اغ'اك راهلادش هبئىدسهع

 مرة ماهتملو ىلع تمرح » هلت1-نا صخقام ةامشاي
 مدمريسغتر ركن وص اْذَدد » مهعج لبقأ موقلاتب راسا اهنمو

 مهدإالا نابل فرب ناطخا اهن'اكحامرلاو رثنع نوعدب

 مدقأرتنءكدوسراوغلال يق © اهمقسأربأو ىسةناغشدقلو
 ىدنتةسحةمأت ناك همأ نا ةرتذع ثد دد نم ناكو ةبهأملا ىع*ودمصَملا هذهتاقاعملاحراشلاه

 ىعدتتفرخد وعشت نأت يذكا ولات ىدلو ءالل_-غلا اذه نا هدالواللا هبت ًافهوب جلع عقوف ةسز
 | ىرتشاوادوذاهنم عابو عرب قاطناةرصو بلحاو ُمغلاو بالا عراف بهذا هلاولاةبس تالف سانلادالوأ
 ةماهاج+لا ىف ناكو لبالانايلأ همّقس رهمهلناكو لمرلا ىفاهنف دوار مواعردواسرتوا#رواشرس هنن
 فتاه هيفته ىتحريعو توف ىلا نمادحأ د لقءاملاىلا ءوو تاذءاجةرتئءناو ابسلغ نم
 هل_هأ اويسنيذلاموقلاعسبتاوهجرسأؤ هرم مىلاو ه-رخاف هحال سىلادمءفاذك عضوم ىف ىملا كردأ

 ىذلا هيشلاو ءادوسلازوتلادب رأ لام فدي رتامهلاولا رض ةينامهنم لظقو مهعج قرتة ةمهلع كف
 هيلعداعأف معد و باد نكءاركم الد_.ءلا لا ةذّركى ءايدمععهل لاقف هيلعا جو در هانأو همأ ىنعداهعم

 لوغلا
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 ل وقر ثم .زعاش هنا فاض

 ذيذاريسغ تولاديدجتبأر « ىتئاريخةذل ديدج لكحل ْ
 لوي ث بح برعلار عش أ هن سدقلا را لها وغلب لاك ءغنءاعكحي و صوأ اولاق

 ليذرب تدل تفلاراغم لكب * هموت ناكل هل نم كلابف
 ل وع ثمدحب 'رعلارعش أ مهحاصنا راصنالااو.ابألاذاذهك :ءعدوهتلا تااولاتف

 ليقملاداوسلا نعنول سال » .مهبزاكر تام ىتح نوشخد
 لاقفهف تن أ امريغل قفا شك نءىبغدالاذهنااولاهقذ

 هلعئالىذلا هيف ىقترااذا 5 هإ*لدوطو بعصدرعشلا

 هلم هبرعنتأ ديرب © همدق ضيضآ اىلاه,تاز

 لوقت اماولا5 الهأ هلسبل نم هبحدعد_هجلا يدملا ىلع عز نكءاواللاة اح كل ةكملصايأ ب اولامتف
 ةلثسملا ىف حاحلالاب مهو أ لاقْث:ءارق دلل صوأ اولاق راهنلا لِيالا بقاعام نة ديبعمهلاق لدم ىف
 اذكه ىنكا لاكّن هنأ ىضةاذكه سدلاولاةرك ذلاظحال :مىدإو نم الل لات كلام فلوقتافاولات
 اولاد مهتاهمأاؤطو مهلاومأ اولكلاتىاتمللىمصوناخاولات ءاهد+خ مأ مادا ءأىردأامو تضق
 توعالم ركلانافتومأ ىتحابكا ارىننوكرثتو نات أى بءىتوامدت منلاق اذ_هريغهيفدهعتْئثلهف

 اهياعوهو نو جي وهبنومهذياول جو ناتأ ىلع هوامفس طقمرك هيلءت عل بكس عنانالاو هشأرف ىلع
 هئرملا شو اق وه هئيطحنممءالأدحأال لوةروهوتامىتح

 هّند رغلا لعتامهمول نم ؛
 لكأف ىتغت صاعلا نيد معس ىلع ل خد هّممطحلا نأ ىو رب ىموماطملل ماكلا حش فو ناثالاةئيرغلأ

 بغرت أل ادو عنتماف«_جرضل بجاحلا هانأف هلاكم ماقأف سانلاحيزخو هماعط نم غرفام ف عئاجلكا
 رعشلا دمج حيصأ ام ةئيطلا لاةفرعشلااو رك اذتم هعدلات هةرعدالناكو د.عسدعع الف ىتسلا# نع
 ديعسأ لاهو هورك اذو ءوصرك اذ مسهلب ستناق هويسنةساف نودي رئام جغلنا مي رابسوقلا ميطعأولو

 هعفنل ىربالرعاشف « هعبرأ ناعاو ءارعشلا 2 دشنأمت عقسا
 هعم ى رح الرخ ار عاشو 5 هعمل طسودشن» رعاشو

 هعدق رمح لاقت رءاسو

 دشنأم هبتثجام حق نمءايحك هجو طغرج ىنعمو
 هلعدال ىذلاهفقترااذا 3 هلسليوطو بءصرعششلا

 هحمف هبرعدنأ ديرب 0 هم دق ضمد ا ىلاهبتلز

 ةكمامايأ ىنك,ىبسعلا كلامنبالاةرو سون بلو رس همس ةئيطملا جةدئاق بيجاعالادحأن اكف
 هناللبقو اهل ص ال ىتلا ىشو لجرلاءوط# هنال ل موو ضرالا نم هب رو هرمصقل هئيطحلاببقأو
 لئامالا حد_ةءقاف الا فالاوج | ةاذم ناكضو هئيط> لا ةفاذ هام هل ل ف طرمذذ موق تيب ساج
 نا «حرخأووب لماكلا حرس ىف ىدوياطملا رك ذاهي رابسوقلا طعالاةنملوأو هو مهيد: و
 نايبلافو عمطاذااذ_هلاقهناسلحرخأ سال ارعستأ نم ةئيطعلل ل يق لات ىىه<الا نعرك اسع
 نافيضلل لاق فيض لاق ل--نمءارحي لا لاق غلا عاراب ءلد_:ءامةئمطعلا ىف ارعالاق ظحاصلأ
 ىّدعالا وو نوم كساد سانلاناكولاد اهتددعأ

 ىاحلاوىدنلاراشنلاىلعتانو *« اهنايلطصد نيرو رملي شت
 دقومريسخاهدنءرانربخدجت ه هرانوذىلاوشعتهنأتىتم ةئيطحلالاةىتح
 دشن الجر باطخلا نب ربع ع عملاق ةورعن, ماهشه ن ءدعاجت نب ىلعانث د>ولاق ىشسعالا تدب طقسف
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 عزحاف كللذد_:ءق تكل هاذاو ه هكا هدم نأ ع رمال

 ىمقم ول_د2نأ امودبال « هناىئارف نعم-ميدرطتال

 شارغلاو قاكلارمدكي كلذو لام لا نم سدئلا ءاملارمسكو نو! |نوكسو مملا مد سمو هنأرمذ ْ

 هباودهشتس أ دقو عف رلاورثك الاوهوبمئاانىوزب سؤنمناهلوقو اوهاتءاوالعشو لزنملا نعدبانك| |

 هدهاو_ةقفذصملالاق ىناثلا باكا فتيءلا ف:صملادروأ دقو نبسىهالا ىلع لاغتدثالا بانى :

 كناف تكاهاذا عزا نكلو هلاثمأ كلل ص> أ ىناذ لاملا نم ه-ةلت ام ىلع يرزتالتدملا ىنسعمأ|

 بصو صئئالق ع رأمهرقعف ناوخا هياهاجلا ىفهبلزندقرغلاناكو ىلثم كيلءفاخي نم نيدهتال
 دشنأو كلذىلءهتمالفاريثك ارجخمهلا|

 ((بديدتباهداج حاضت كرتف « اهمرح مظءدمب قئانإ

 ((قطنيفءاوقلاعسرلالأستملا ) دشنأو| |
 همامتو ىاضقلا ناسظ نك .مننيربمخن:ثرحلان رمجم نهزبادد_ءءنيللمجل ةدمسمقعاطماذهأ |

 ءةعو « ىلع ءادن عوملاك بربع لهو ©
 قا كدهع دع تداحت بدحأوو هقروس ند حاورالا ٌفلَمحع .

 قمعتملا لداولاو امسصااؤرتنو 1 ةليلوامو ءاك:لا اهب تّرمضأ

 قوناا سد ريتعلا فووولا لموه ىتبامعت لت ىتح ا هبت مقو :
 ديبي ىذلارغقلا فاقلا خف« وهتلاو ةصاخع.يبرلا فلزتملا عب رئاامأو تناك امثي>رادلاعسرلا||
 ىو تدنتال تلا ضرالا ةنك اس ميماممندماللاو ةلم-هللا فن قلعتو هكتاهيىأ هسبق كلسنم |
 ل ناو دعست فو عضوم بد- أ كالذكو عضوم مسا ىملا مدر ةسقبوسو ةيومسملاة لهسلا .

 قلك لرانملاهذ-هت داك هحو لك نماهفالتا عضوم حاورالا فام#و لدح له يمءاسبدحالا

 ةبلصلاةقانلا سدرتسنعلاو تقيعناكلذكوهدشب ترطماذانرملاقبم:لاسة ةلمهملانيعلانأأ
 هديمقلا هذهتايبأ نمو ضوسضلاذمقو:مريعبو ةدئازنو:لاوةديدشلا ||
 قلضفباضاناوضنءاملئماضن « انئبب ناكهىذلاتيملابلئانأ .

 قةشتنيملا نمىسفنتلعجد قله هدءانأ ىذلاهللاو لسئانأ
 ىقنرملا لامثلا الا ترميم الو «© هذل تام سشدعللام لئانأ

 قلم تنامايرتلام بس: و ىتأكحالا نآئتام لئانأ
 قرأ. مومهلاهتلجأ موملاذا © ىوسهلا اذداّتعيب حلا نال ئانأ
 ىزمعي هداح ىفاب ك ثودف 0 هقردص نم هظح كاذب نمو

 (( هلعبالئذلاه-يف قتيااذا ه هل“ليوطو تءدرعشلا : كلا

 هيف هبرعب ناديرب ٠ همدق ضيضحلاىلاهبتلز
 هترمض>ا!ةئيطخلا نا ضعن ىلع ديزي اه ضع: قرط نمرك اسعناو ىناغالا فجرشلاووأ .«حرخأ 9
 هللا كرب صوأ اولا ءوسلاةبوار نصر عشلل لب ولاقذ صوأ ةكءاماأاياولاقذ هموق هملا عّمجا ةافولا
 زئانجلا اهتعجوأ ىلك,ميرت «بعرتاهنءنومارلا ضيتااذا لوقي ىذلا نمل اق
 لهأ اوغءلب ألا صوأةم_صوهذ هام < واولا» برعلارعشأهنانافطغ | وغلن لاق حاهثلا اولاق



 ن. سا هالايذ_ ماع

 اولاقاذه نا هئاسلف لا ةذرظنلاذفنافرظنةرهقلاوةسلغلاو ةرثكلا عملا ىف ةطمس ىطعأدق ناكو

 رص-لا فك فاوأو هل للارك-:ةمىفا للا ةف كل>أ كتأد ىتحىل_ىجلا اذ_هىكب ردبعتو كرامطأ|

 امزو هجات عضو و ه-ا سما هماع سل دوو هبأ هاهلع 5 0 3ناك الذ نتازئملاد-أ كريخأف َْ

 فلل

 لختلو ةخغعا هل جانا ع نم ل-جرهد_:عناكولاةتءطعأام لدم ىطعأ ادحأ ب ارز هفلاق كال

 لاق هنعساوجلابىنذأتف أ سهأن ءتلاأسدقك اك كلما ميألاقف هدامع ىف < هج هلل مئات نم ضرالا

 راصات كريغىلارئاصو كذع ل5 ار وهوان اريمكءلاراصءوثءأ <. .فلزت لى هيفتنأامتيأرأ لاق مذ

 نوكفالد وطهنعل قم ةوالم راوالاه.ةنوكت درعا كارألاةوه ثالذك لاق كلا

 ثاكطمىف قة ست ناامأ لاق ةربرعشتلاهذخآو ىلطلان او برها نب ًافك<ولاق اناس كيلعادغ
 كاع 20 0 نءماحت نااماو 21 ارمدو كءاسام ىل ىف اعتدنا 4 ةسعاطبه بف لمت

 ماشه كرف تايبالا رهدلاب يريعملااهيأ ديرب ىدعهف لوقب ىذلاوهوامهاجأ ىهتنا ىتح لبجل
 عدرب الحاورلا نالىضرتا ذىأةيضارةشيءل-ثمعدومحاورىزب ريتلالاق همت اضخاىت

 امااريص: ىلا كترخ .الر_ءاعأدل ءلاريصتىذلا ءل ص الدوا ىأد.عاذ ثالع-ددوتلا بفن 1

 ريمخو 6 03 نم نمد خود :0ىذلاروذوملاو تاقاطملاءاسنلا تاساصلاو

 ناك ةيواعم ننْزيضلاو هرضالو أو 3 ارغلاو همل_>دنيد تركت لام .< رمصوناكرمضذالاو عئام

 لاق ىناغالا ف 0 ذهلَدقو نادك الاوذر واسيا :بلغتمت ماشلا هكحام غاب و ةيحافلا كالت ثالم

 دامرلاعمةروذلا ساكلاو سامام لك ضرما نوريط سا نبنو رطاسو هضم او أ ىِرب ريستلا
 ترم فسر الل زن ىدع #ةدئاإ تيدر
 يلا نواعم نمار زكا وهاينارمدن ناك ةيلهاجلا ىف ر-ءاشي ذاغالا ف لاق متن ةانمديز نبا

 قل مهس هلزنئءار ,عشلا فديز نبىدعنالوقد ةديسعوأو ىجمكالا ناكو ءايسش أ هبل ءبيعلوعقلا

 نييمالسالا نم مم مي ل: :ءامهاثمو تلملا ىبأ نبةمأ م هدنءئللذكو و اهعمى :رحالواهض رابعنم وخلا

 هنالبرعلا ع نم بتكن م لوأ اراجبدج وب 0 نمل أ ىدعدجو حامرطلاو تممكتاا
 ظهرة عب زأ مهلاتو ةياهاجلا ءارعش نم ةعدارلا ةّةبطلا ىف ىع اهرك ذو اهنمةياككلا لعتف هريس لزن
 صربالا ندءدعو هذ ا هرعشتلة مهبل خأامغاو لئاوالا حم مهعضومءار ء-تلوخ

 حبال ناكلاق ن سالاو أ ىثدح هيلامأ ىف خامزلا ساةلاو أ لاق راجبنبديز ننئدعوة دمعنب ةمقاعو
 هن را بدلا تاما دس أ نقاد اهالو ةءفقارعلا نءلزع» نا نوخفسو نبا
 نمنح اف دسسلاو تاكد لاا اعأودتءوهو ديس أن ب باع نب جحرلا د عند عسل اسقف

 برعلا ىألاقف ليرمأ .دح فذخأ نا ثياب لفهنوعهتتاعأو هدعب هكر رتللاعميشاام كلذ
 5 وفوملاأرب عل كراك وللا ريعملا تماشلا| يأ لوق. ىذلاتاةرعشأ

 نأتدنتول سنو. لات رعشلا ملب علو مةعضاو ا ىدرثددملاىدر كناهتناولاقو بضغف تادبالا

 ةثالثلاتامالا تواهابريمملا تماس ااه 3 دي زب ىدعءلوق ل ثمالا لوق أن أت د: ءام يهل ل

 ريصتامهيالر ظذناق و م نمحمد هلةدمصقل وأ ل مج لاق ةدئاقإ

 لا روك ذملاىدعتس ن مدد اهنا

 (( ىزحاف كلذدنءذ تكله اذا اولا

 اهلوأو تاون نرغللةديصقنماذه

 ىعضاو ة_مالملا كتيضاهف_س و« ىف“ اىمالان مىباذعات لاق

 يي ماما نيلمتأ * هلدغصاخد ماى قتال

 ىعطقمدو-ءن ةسيباتواقذ 5 هتيغلأ منا كمت تماق

 دهاوش 200



 واول انو ىفواولاو ةمئادتنا ةلج ىلعةماعف ةلجمءاقلاهفطعف كنا نالوح ءالؤهر دقتلاةعاجب لا
 «:ءاريخواخ نوكنالومركدلا ةمورك الاوحاضدالا تان رامشلات هل_قمسا نالوخو بر

 بيلا نمةبوجيالاكمرك !!نممضلاةمو ركالا هريغلاةو ةمورك الات اذو ىأف اضم ريدقتنالا |
 حو زن مىلاخلاو أ ةبلاواخلاو نيؤرطلاةعركصابنا ى.د اهمأ حو اهدأ حن حلايدا دأوأ|
 فاضملا فذ اهتراك,نماهدهعكى .هفةنئاكى أوال ة_صف وذ يذ-ةلعتمفاكلاا.هاكهلوقو ْ

 اوداز مش ىهكراصف لصفنملا هناكم ل_عجىل_متملارمتملا ىل_ءلخدتالفاكلاتناكالو ءاسحلا لا |
 ليقدو ىنيعللىريكللا دهاوشلا حرس ىفو كلاعو كد هءعكىأت نأ 6نكهل مو فوذحلا نماضوعام ||
 |بررورجيلام<ساىناثلا واولادعباهلمءامنوبرقن_ءاهدحأ رومأ ةريشءتسملااذ-هىقنا |

 1 الجرناللماةّثلا نكعواهةاعّمم فذ_> نمصضد وعتلاو حاضد لل فص ولاه ةحوفودومري-غ ا
 ىذلاو ىسراقلا حاضدا هش اح ىف راصنالا نج راد ءنبىلعلاقو قالطالا لع لجر نم لقأ متن

 هل_صلا كال: ل-صاح صاصتخ الا هتاد نم ةلئاقو لد اقد_ءدامنام صولا ءىدالنا انه نسح
 فذح ثلاثا فصونماهرو ريل ملف فوذحلابررور ب ناتةصةقيقحلا ىفةلئاتوالئاقتاو |

 هردوو بصنلابنالوخ هاو رنمهباو رىلعل علا فذ_> عدرا نالوخ مذ هربدَمَدلا نالاد_تيملا

 افوذ_هعرد_ةدال هنال شذالالوقىل_ءءافلاةدانز سماخلا نالوذتادصقار وك ذملاىراصنالا
 00 | .هاكهلوقعباسلا مذرلا هلاح فاد« 1ا ردع ىلعرمل تا ىلعي .اطلا فطعسدا.سلا

 هاكلا فوذحم فوصوم ىلءدوعملا ا مس مالاعا نماثلا هريدقت :مدهندق أو « لحم ||

 ا نزأ هنوك-| اره! ماقمرهاظلا+_ماقارسثاعلا هلاعاز ازمملالاو اهدءبام ىذمم كانالبرأ
 نييملا ةمورك أىرش زا هبوميسدهاوش حرش فو ىهتنااهلاراشلا اغلا ىهنيمحلاةمورك ناذ ||
 دشنأو اهجورتفأاهتدهءاكىأى ماك ىشودعي حوزتتل نيم اة عر 5 أرملا هذهنادي رب ١

 (ريص7 لاح "ىالدعاف لإ دع روكب.مأ عدو محاودأ ))' ْ

 هاةمدي زنب سيلا صا ن ةموع نبصاعن زور نب بوب أ نب سق نب "ىدعل ةديصقعلطماذه ا

 هدعبو نامجنلا نمز ىف متنا 1

 دودث هذ ومىصدئ ةرط راّددالا نم ثاماصلا لعشتنا :

 روفو.لا ًاربملاتتأأ ر# هدلاب , رتملا تماما ا اهنموأ|
 رورغم ل هاجت نأ م 1 مانالا نم قيثولادهعلاك.دل 5

 ريف ماضي نأ ن مهماعاذ 4 نم مأداخ نو: 1 تذَ روم

 رواس هلو 5 نأم آناو كا

 روك ذم مهتم قمل ءورس# ا كولم ماركلارغصالا اون
 دوادتاو هسبلاى دق ءلاقك حد ذاو ها 3 ذامذهطاوخ

 روك و ءارزفريطال «* اسأك داو | ص ع 0

 رو_27 646 هنانق ةئع كللملا ا ههه

 روردلاو اصلا هبت ولأ فد فرو مدل 3 اودضأ

 هعدحوةمدارقا لا معن ماش هىلادفو هناناوةصندلاخ نع هك انعنا حجرخأ

 نماهتند زه.فضرالا تجرأ وواعس وراكذةراعف عضد شرأ ىف لزتوهلا اجو هست,ئاغو لهأو

 هئد لا نسا ت 0 .زوشرهلان اولأ هلت شرو ةنولم ةريح ن مقدارسسهلب رضوا من :اولأ ف الدخا

 / ريدسلاو قاروشلاىلا ا هانماعم_ثمماعىفحجرخ كولمان ماك.طمنانين مزار م يدل للاسقف

 رب ل ا ا را ا حجج
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 هدعبو هم ةيابذو لهذ نية هععاو ةيايذئبالاذه
 ىلاغلا عماناشسم الب :ه. املاح اهتمقالول هللاو 1

 تذاكلا ىلعن اظلاوكنا د قءدتنأةيايذنإ انأ

 هللاقنيحىفايشلا مامن بث رب |اهبباجأ تاسالا هذه
 بذاعلا لاق ىبقاتال 5 ىن-قاتنا ةبايذ نباابأ

 بك اراك يلا مدقتسم « درس دتشد ىنقلتو
 َى ريغ لادو هرسأب انوا هلي هتاوز 0 غضعب قدما ءالنا هم آف هل هناءانعمةساجلا حرس فز :ريربتلا لاق

 هلق نم تنال ىلع سان اغاو ءودءوهو كذب هرك ذب مع وةيئاعلا نسحورغظلاو كتْفلادهمصو

 عبي وابن , الا ماما مناغلا لبق حباصلا نالءاغلا لاخدأ ن نسح هج ارتمةملا ده ا نا رس

 قر زالانالف نمت مي لوقت نا نسخ الف فودوملا فةعم#تافصلات ناك اذاءاقلا لدتنا

 امدحأ ناهجو ل قحي بذاكلا ىلعن طلاو ذا ىنعدتناهلوقو دعاسلاديدشلاف فنالا سثالاف نيعلا

 نظلاوكئاقا نع .رهلا فتطتكنالن اا نم صامخأو ىنعدتالذلوقأامةةمقحتلءىنتوعدنا كنا
 كن ءادعالا عمهياءانوع نوكم هان ء«مناوخ "لاو بذاكلانأشن م

 ((اباتلاب جلب داحج." ىلع © هاظلن مل ىذف كل هأناف

 هلمدو ىضلا مو رم نةعب روش
 اناصسا عد ناو و © ود رو مل -3

 ايأرع وأ كئم هحالسدازو » ىداعت نمبراح تن راحاذأ

 اياذ جلا ع.توأت امىلامح «» ه:بذاج ىننر فاذا تنكحصو
 تدبلا كلهن اذ

 انارسةوأ ى الملابس وذ 03 ىلا 0 هولدب 12

 دا زئأزيمةابارتقاو ريفتا هدعبامو دك ناك ,وأ هدم لدي هدل- «ياموريةىناثلا ل تاوادترم كودخأ

 ىلع جابو هىذفهلوقو ىدعت الو ىدعت دار نال هنالوع_ةمهت ةوكزوحي و كم هحالس ب ارتوا

 هريتداكيوادتيمداظلو ءادعأ كرت || نافرب د_قةّلاو طرعشلا باوج عضوم ىفوهو برراسعما
 قدح ىذبرناشلاو ضالاف اله ناريدةتلاو ءاز _-1|باو>خلاىذفهلوقو قدح كد ةللجلاو

 فد :امصوأب ربا اود تضختو 000 ااوسهلس ىقاعمم ىلعو ءاظاريع داكن ساو

 نب س دقن مو رغم نبةعمن ري دنقل ء ءالّدمالا برات7نأٍبارقلاو بونذلا نم نالاحانارؤوى المو

 مالل_سالاو ةماهاجلا فرم مءار ءثد> ناك انزرملا لاق يمرض ادح أى ْضلاو ره نبدلاخنب رباح

 ةئ-سةنام شاعو ََح وتدقلانماه ريغو ةيسداقلادهشارمالسااياهاب ناكلامألا حر رشف ىلا

 لصوا هال: ناال 0 ه اهدعأ ىلءةئامتتأدقاو لئاقلاوهو
 عب رىدم ٠ 2011فل: ؤملافو انامز قبو سأ نأكا شاع. .!ه اجلا فرس كى بعدفو حير ةلاوبألاقو

 دم.عناومف ةيمملا ةانثملاءاملادبد-ثتو ءاملا ةوءا ارلامع ذرةسعسرامأو ريثك ايلارمسكو ءا ارلا ّك
 دشنأو سرلتلادهاو كارا دا ةهلدس[ ىلا نق رد د

 ((اهرك_ترهشلا اعدم لا لعشد ن 0

 ناو امأدهاو ىف هحرس م دقت

 4( مهتاتف مك 'اف نالوخ هلئاقو )

 امهامولت ني. لاةموركأو هماعو فردال ل وهج هلثاق ىئمعلا لاق
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 : ا /ىوسلاربدنبءاوس ل دعت لاتهئاكف ىوسلل يغب الانا باو 1او هريغد , هريغلدعت لف لادن" اكن

 | ىوس نافاذ_هىلا ةجاحالو م سه ند اند رج هب * ل اًذكه هردا اوس لدعن ملف ىنعملاق هسمنوه هأوسربغو

 لاج ج اهنع هلعنو كيرالا تار ذهلا فىرهزالا الذ ىلع صن4سمن ىنمعتسملااذه ىف

 قةديمعو ؟ثالذ لسمك د دقو تاق ه ىبنا4-ءاعدرقأو دودمملاو روصقملا بانك ق كلام نبنيدلا

 هسهاوه هواوسو هريغئشلا وس ماصملا لاق بدرغلا

 يءاقلا ف 1

 ددنأو بردهأو ىف ه>رد م دقت

 32 هروهشملاسدّقلا صا ةقاعم نموه

 لموخ لوخدلا نيب ىوللا طقس 4 لزنمو بيبحىرك ذن مك ناعف

 لأعتو توحن م اتصالا 0 اهعمرفءدملدار -<3خلاق 2 دوتف

 0 0 سوو ا كب ىوللا طعمو

 ا سر عَ المور ها ارقلاور ةزحو 0 000 كمأو ةينبالاداتوال

 ىوللا طقسا هفصلوخدلا تحب وىوللا طقس ىف ناك لزنملهمصلا عضوم قىوللا طقس هلوقو ل“ اعجال

 ىلاعتهلوق اك نينثالا غصت د>اولاباط+خ ىلعامو هلوش» ةاحضلادهشتسادوو لوخدلان يب نئاكلا ىأ

 نعغلالمق نم قأتع رابونجلاو صاالا با اوحىف هعودول عراضملا مزج ىلع كد هلوقبو مهجىفارقلأ

 ا ةرصقلا ءاهقات ٠ نسق ىتلاودون لا لداقم ىهو لأع“ 0 0 اذاو بتنرآلاىب م-3و

 ع رسل لماكلا ىندربملا لاق روندلا ةيعك لاردنمءىدتىتلاو لويقلا ىعدت ”وابصلاةليقلا

 ثديأ اذاخلوالا تام 0 وعل #ءح كل 16 واب ودح

 ريسسلاالالوالا حو ةفمرداصملان ا 0و دو رحو روبدو موه“و بوند تاقئافو تحف ءانعنالا

 لم ًايثوزنمهال: لمامشو للعدو لهو لأم ولانه تاغلتريلاعتلا فو لوبقو غولووروهطوءوضوك
 اسست : منا ىلعهيادهّشتسمام<مق لامشون دوذح نمامصلا لهل أووف:_كملادروأ دقو زمحلاب

 مدقىلانرفام اذا | نسسحأ اب دشنأو
 * » ل ةلصاو ب لام>الو هه هماّعو ءا ازيغلاهد شن اءادتءالاو ف قولا تاك ىراالا لاق

 0 رهشلاع نمولصانانرقلاو مذقىلا نرنيبامدارأ ءازتقلا لاق

 1 1101 1907 7 مالا عر ع را وجا

 نيغلانوكس هونيشلا خشن نش ٌظ لمح كاما ريبرلل تاق : انتا أرو ةريعرب رثكلاه

 اهدالب رثآ هلهأ ىلءاهرت ١ ا امكهنالوةد ناعضومروصتم ةلمهملاذوةدحوعادبو ةدحومونيدهتملا

 نمثاهتل اهمضنقوزرملالاق تصدطأ مت ةلحاذهبتلحو طظقفاد ,.هساجلا ىف ىناثلاتدملاو 2 د ىلع

 وهوون 1ث دين ديبلانئباهض أ ضن ىفو هسغلاىلا باطخلا

 اماذةبينطلاىرديولةزعو ه ىذَعلابل عاى انمعتف :رذاذا

 ك1 110051 للاسر هامل طلاس 20101011- اجع المال 0كذأو ريلغاو ادتسلا نة ير ءطلاىرد.وأ لوب اطل | نعلودغلابتاحو هدعب نسحاذلف
 ْ (( بن الف ماغلات عاصلا ه ثراعلةبابر هال

 اره



 تموج بين سودصحس 3

 10000 --ع_

 هلبقواذه

 صك ماضيقمو دجواذاىفلأن هءاقلابهقلتو ذولد ذ الع 0 هلاك مس

 ىزمىلا هنفاضاالقلا لع عموهو دأب لقطر كرلولا هنا ل ل رك اذا ءاملا ضاق

 1 اضيغم هلوقل لوعفم هريخو

 ((فوذرعت ةمامعلاعضأىتم #* اياثثلا عالطو ال-جنباانأ

 هدعنو ىحايرلا لمت :ونب مصل هدمصق ماطماذه

 نءرعلا طسونم 0 « ىريج نم انناكجمناو

 نرى الامغلا ةادغ ه قرنق دونا فاو

 نيش هرنذؤنالو « هنع.كح رادمديلىذا
 نو-س.ا غالابو لكااخ © طال عهنالذملاترذع

 ني .ءيرالاة_>ح ترا 0 ىتمءارعشلا قست داذامو

 نوشلاهروادمفذ خو #« ىدشأ عت ني_سجلا ا
 نوفظلاعرمضلا ىلع قشوذل 31 لوح ءاوحو لال

 نيدجلاحاضو ف يسلا لصتك « حاير ىنا--نملاسح ام رك

 فودناوصالار كبت ىو ب هادا تلال ا

 نيمأ ص ءعءىف ثمللا للم « هبااع نلجأ ىتمماممو

 توغللانأل مان هعطغم دي دولا هيي اجلا فلأ

 نرقلاقنءاهدمدددسُ ع« اهاظش شل د1 انتانوناو

 عالط لح رلادو هفورعملا ن سلا ىف مو هينثلاعجابانثلاو علاط ةلايمايانثلاعالطو الجن اانأ هلوق

 ىلءعلطد ىأ ايانلا عال طوهلوق ىناعملاج تايب هستقنا لاقاذكرومالا ىلا ءملامماس ناكاذاادامُدلا

 نيرعلاو ىهناد 2غ عجوغو د جن أعال ط نالف مهلوق هلثمو ظاغو ضرالا نمالعامىهوانانثلا
 تاسعب د رالاد» تزواحدةوهلوق ربطت 1 حفلا نرقلاو رعلاة عاج هلصأو هل .ىذلادسالاىوأم

 الو صاصرالك : الاكد هرمموضو ةوعاادشالاو ةرورمضوأه- جانت لعاصا 07

 مجلا ىنذوتو منأوةمنك ةد.ثعجبلمقو هلدحاوال عجب لبقو هدها اوشق فنصملا هلاق لك اا

 نمىطظشتاماظشلاو نأشعج رومالانؤشلاو ةجلاعمةروادمو ىنمكحأو ىنبذ_هةهملالاذلاو
 ل و نب مص جب هداف ىد,تظشم لبق ءاديقل حنان عاش تمسسماذا ىجعدالا هلاق ءاصعلا

 رعاشةسرتحلا جايرلا عوب رب نبحايرنبىد_.جنب باها نيو رمج أن يريسفعانا ارغصم هسا لا

 ىذلاهنامال_.نبارك ذو هنسنتس مالسالا فو ةنسنيدد رأ ةماهاجلا ىف شاعدب ردنبالاق مرمض#
 اهب لهأ هنافأش هنماولكأتاللاقف ايلع غلب فلدالا| ارحانتف قدز رغلادلاو ةعصءصنببلاغووهرخاغت

 ديجمالسالاوةياهاجلا فرك ةادوه شم : رشدي دنخر عاش لل-ثو نب مص“ مالسنبالاق هللاربغل
 دشنت مالسالا ءارعش نم ةثلاثلا ةقبطلا ىفهّذعو هموق ىف عضوملا

 مرشلاىرأن . ناك كيك رن )

 رولا ةديدشءاديكربسغو * ردو طوسريغىدةعكللام

 ىكوت س>أ ىأتداجهلدي ىورب ىرو صضدعملا ةعساو سوق ةدحوملا نوكسو فاكلا حفبءادبك

 دست فوذحم ل> ردا ماو هعمو ناك هلو لجرقكىأ فود # ىلا فاضم

 ((لايداهليآلاةلظ فادي ىف #2 هريغما اوسلدعن لذ انانأ

 هريغءاوس ىلقنا تاقندط+.. نكو تح نأ هل نم لعبا ؟قىئكدزلانيدلار دب جشلا لا

 3 ه1 يل اي 1 وول
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 ةجحرلاءارلا مضر محرلا |

 4«دنعدهاوش

 ((بئاوذلادو-باشىتحبشندا) دشنأ
 هندروّنونارناوغ عد رمص هردصو ىاطقلالوه

 بلاغ مأ هب تداجاوظ ىلع ه« ةمامت ضدرغنم اضيضف ناك هلبثو
 تذاوكلا ةادعلالوط نمو توع © ىوهلا ةدش نم داكدة ثلا

 نراحتلا لمق شدعلا تالغغىرأ 5 ىتنام-هلاو بررخلا ةءديدق هدعبو

 هاذي ىداؤف نم ىل_.لبحامو « براقتلةيأتىلبلب كأن ةديصقلالوأو
 نءةبانكوهوئىرطلا ضدرغلاو قرف طقس ىأ ب اص-لا نم ضن ىذلا بذعلا ءاما ٌضِمْضُملا
 ةادعلاو كالهلل هسن:ض رع ىذلاكاّمسملاو هتوم<بلاغمأو شطعلاأمظلاو ةبومحما در
 نءاهلامدب تدنغىتلا ةباشلا ىهو هبناغعد ىناوغلاو هعو رصصملاعد رصملاو دعوملاى فو ةدع عج

 نومي هنفروّنوارو تدبلا اذه لوقا ىناوغلا عدرص ىع“ نملوأ ىاطقلانا ل قو حوزتت مفاهي وب أت يبفتينغىتلا ىهليقو هريغنءامجوزبتدنغاهن اك هجوزتملا ليو نيزلاوعنصتلا
 اهدحاو رعشلانمرئاقضلا سي ئاوذلاو خامشو باش ناىلا هبا مشت قودنع نمىأ ب ث ندا هنبجعأو
 نيريعلاقب و ورعهع»اىاطقلا يب هدناقإا هل ىلا ندلةذاضا ىلع هيده شاسا تدملاو هباوذ

 اينارمصن ناك ءارعثلال او نم ىلاعثلا منج نب كلام نب ماس نب ضاعن رك نبدا مءنبر بع نب ينس

 نع «حيرخأ 9 مالسالا ءارعشن مةيناثلا ةقبطلا ىف ىصم+اهرك ذك لما دمع نب ديلولاحدصو ملساف
 عيارااوثلاثلاو ىلطملاوءارعشلا قباسن فوريمخ هليل تاذهلا سلم ةدرب ىبأ نيلال لاق لاق ىنعصالا
 شتقرملالوةءارعشلا قداس لاف اوّدكَسف

 اعالىلا ىلعمدعد الوب نمو ف هىهأ ساخلا دمحي اري قلب نم

 ةفرط لوقت ىلهملاو
 دورت من مرام الاكس وه الهام تنك ام مايالا كلل ىدمتس

 بذهملالاجرلاىأب عش ىلع« هلتتالاخأى يتسعتسساو .ةغبانلالوقثلاثلاو
 ىاطقلا وق عدبارلاو

 للزلا نهتسملا عم نوكيدقو * هتجاح ضعب قأتملا كرددق

 #نيذلا فرح
 (( لانو أتاذن روصغف هما © تقطن ناريغاهتمبرعشلا عنمول )ل دشن
 هلمقو ىرشخز لل باكل تاب أحرم ف اذكر اصنالا نم هعافر نب س.ةىنالوه

 لالعثءانحوىلا ترصفاهف ه امني فوقولالاطدقو تيوعرا من
 ل الاب ماك الا تابرمست اذا 01 ةأدأدو الافرإو اسم ٌكءطعت

 برض ةأدأدلاو هتلح اريلاراصف عجرىأ ابنءىوعرا مثرا دلاىلءفوقولالاط أ هناذيرب ىرمشخمزرا لاق

 توصت عمنا ناالا برش: نااهعنعل ىأ هفانالاهسريع2و ل ةملارص “وشهو لو عججلاقوالاو ودعلا نم

 لالعلاو ناةنح ولا ةيطعلا لق 7 هديدشلاةقانلا ءانجولا أو هوطكلا اهسفن هدحدب ربت درغنف هما

 دشنأو ةعدرمسلاةقمفملا

 (( هريخاضيقم ارعهفات 4 هريغى أب يح سد ذل
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 ((لءنملءلاهطحرض< دوما ]ل
 هلو اعمريدم لقمر ةمزركم هردصور خخ ننس قلاٌى صا هَداعم نموه

 لكرهدياوالاد.ةدرخع ه اهتانكو فريطلاو ىدتغأ دقو

 مضت مارك, ركممضذلا لكمملاو رعشلا ريصق سرفدرحتمو شاشعالا تانكولاوركب أ ىأ ىدتغأ
 ثوملا نع ىبخدلا فريدم برها ةرممابم ىف لمقم رارغلل سد اضدأاهريسكت رغمو مادقالاوهو ركل

 اهلا وح أ عبجلحلاص بر كلل داعم سرفلا اذهلوةيتحن ىلا قوفنمهلزنأ هطحو مظعلارجا دوابجاو
 ىرب ربتلا هلاقاهسلعهنالل يسلب ةطوطخلا ةرضعلاب هرز فن سالغا ىفههسش ع رفوركو بر شو بم ط نم

 ىوريو ىلعهبا دهشة سم عدا اراباكلا فا تانكوىف ريطلاو ىدتغأ دوودل أود فنصملاهدر وأدوو

 مه-:لو ركو سامقلا فاهدحاو راكوالا ىهوىرسشخئزلا لاق اهتاركو

 ك«لعءعدهاو شا

 6 ردقرهدلاوامو عكرت ٠ نأكلع ريقسغلانيمتالإ) دشنأو

 ىو تايب أن معد رقنب طمضالال هرداون ىف ىبارعالا نبا هارنع
 هعمءامبالعسملاو اسملاو © هعسر ومالا نس ىمض لكل

 تيملا ريقفلا يمال

 ه«عطقنا ب .رقلا صداو لع © !| صو نا دمعملا لامح لصو

 هعس: هشيعب انمءرر نم « هب كات امرهدلا نملدقاو
 هعجس نم هريغلاملا لكح و م هلك اريك لاملا عمجدو

 هعدذهعأ نمأ.سشغالت » ال كءمصمهبغ نم لابام

 هعفؤمه سس غو ىلع لقأ ٠ هتاع تاغااماذا ىتح
 هعدقلا نم ىرذاعنمموقاب © ىنعدخو هسفن نعدوذأ

 ن طبخ ال ىهةيرصيلاةساجلاقلاتو لب وطرهدي مالسالا لقت امق تامدالا ههنا لمق
 تفذح ةفيقحلادبكو:!|نون.نآيمتال هل_ص أ نيمتالو ةيومالالودلاءارعشن م ىدعسلاعدرق
 نايملا ف ظحابجلاهدروأو كلذ ععذوتلا ف فنصملابدهشةسادقوةحتفلا تمقبو نكاسلاهانالم
 ىلءوكالءل ىفةماثالءو امهفدهاشالو ريقفلا ىداعتال ظلي هريغ هدروأو ريق_ةلانرقحتال ظنا
 دارأوتلامو تذنا اذاً! تهكر نم لم لاوءان الاوشو عوكرلا نم عكرتوانهتبلادروأ كلذ
 دشنأو ةلزنما نم طوقسلاوةيترملا نم طاطخالاهب

 ؛( ا الودر أر هدلا فورمد لعل
 اهتارفز نم سهلا يي راسا © اهتاملزمهللا اثنلدب

 فرصاهدحاو هن.ئاووهثداوحرهدلا فو رصو لعلهلسأل عو دحأ ىلاهزمدملو ءاّرغلا هدشنأ
 نمشاانلادأ نمهللا انتلديو لوادتب ىذلا يذلا مسأ ىهو هلودعجبلادلا مذ, تالودلاو ةلمهملا خفي

 مخاوةدشلا ميلادي دشتو ماللا خشوللاو هيلع :رمصتاونالذ ىلعىبل د لاعب ةماَءلا ىهو ةلادإانودع

 اماو ءافلا ه2! تارف زم اقحو ةدشلا ىهوةردف زعجءانقلانوكسو ىالا 3 تارفزوتال

 عراضملا ب هنثلاثلاو لعل لعلاممتساىناثلاو اذهاهدحأ دهاوش ه.فزح رلاو ةرورمضال تنكس
 دشنأو كلامز اهدروأ كلذ ىلءو جرتلا باو>ىفءاغلادعب ناد

 ؛(محرلاةواسقلادعي نمثل, لع « رذقم ىو كنماناغتلا لعل
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 اذكو كونه نملاعذهنال اوان هاب دالاو هانهابقءاهواولا تلدياف ولعةلصأو واولا نملديانهءاملا

 دّشنأو تاونس مهو ةلواوهنسمالنالواولا نملدب ه2 مئاسو هةلماعىفءاسلا

 (( لءنم ضد رعت د نم بقأ
 اهوأ ةريثكءايشأا يف فمر ىلتلا ملا ىنالةزوجرأ نموه

 لزحلا بوهولالضفلا عساولا © للجالا "ىلعلا هللد_جلا

 لوح لوح نم ىردلا موك © لضملو لن مذ ىطعأ
 ىلثهنوكلامجاتإنيب © لقبتلا لوأ نم تلقت

 لقئم هس ءاةفاف“ز و> « لبحالا نيض رقاناعس دوو اهو

 لفسالانيمأ ىلعالا قوم « لبنزحالو قرفال موغا
 لكس اريدأ ةركدواعم © لعنم ضدربعت حت نماسق

 لهنالادازنااناباورلا ىثم هللفملا ىذمةّدرلا نم ىتَت
 لب ري-ةملا نطءملاب تدصعذا © لطسقلا حاحتاهدبأ قت

 لةنءنالفكلسمأ ةللىف © لقت ل بيشلا عفادت
 لأعثلاو ا_ملااروداغيه © لثبت وذ رهدلاو ثادبو 5-5

 ليتسلاعاعمشكر_ةق1-4 © ىلتغالوره_كثلاهلىلذ

 لعثأو نعأن ماه أب ْ
 ق نددت ىأف مذ فاش مدأ نمل: مازخلاك ضدرععسنىردلا 5 ىصدستلاو ىرمشخمزلا لاق
 مازهلا عضوم مظعم .رخأ ةمناسلاريعبديرب هما و هندي لقث عمرك ذبلقلا فيغخر يمد طسو نيضرلا
 تدم نمبقأ منا اوقلاددشوهىأ هاو لغسالا هرهظىلعالا ريصقل ينزع برطةمليوطقرذ

 رك ىأ لموأربدأ ةرك ضد ربعهنتم نا ىتعد لعن مضدرعْناملاتةرمهلناو سصهاض هريصخ نأ ىيهد

 تغرتشتا ذااهلا لمقأو ىلدلا ت'التمااذار.لا نعريدأىأريدأ ل يقأ ارا ههللاقي ىأ لولا اذه هماع

 لوخملا لب رمغملا لبالا كربموهونطعملاب تعقجاتيصع هنمعئتراامحامقلاو رابغلا لطسقااو
 تيرشىأ ب يشأ عج بيشملاو هكر ا ةدشب هسنمقصساام ةرثكل لو هن'اك نطعملابارتناىأ
 تغداق لقت هلصأ ل دقتمحدزنالى أل تقتل للا ىوذ و. شااكمفادت ىهذفتنكسف كوالا ةرمثنلا
 ةم.كحلاعامتاءاتلا ترسسكو ىلوالاءادلان روكسوا موكسل الات هرمسكو ههئادلا قىلوالاءاتلا

 كسم ان وقايلاحاص نانثا مهم لم فااذا هداذلا تا ص اىنهدتاوصالا طالت! فىأة للف فاقلا

 هتاجوءادنلافتوكءامنا اذهو نيفرح ىلع هاند واه 1ةهدئازلا ف لالاو نالذ نون فذحو نالفنءانالذ

 هللفخ وي موقباضءباهضعبهىقادمو لبالاة جام هيسش ىمويلطبلا لاهو ثالذىلءةرورضلا
 ىأهىلذتهلود ل |وقلارمتافاهف لاقي لف ىنعملاو نالف نءانالف كك سما لاتيفاضءن مهضعب مهب ع
 ىأرم هسفن هدهعت هلكو هثعشل اوه هرعش لغم او هياقتاهن اك-فهرمثقرغتف هسأ ارىلعس متعيرلا

 ليتسلا سو رب هرعش سا هدنأ همس ف ورغم حشا عاعشلا ل سغ د الو نهديال مسجلا سال اوه وفقت ردو

 4هيشت#» امهنو_:ذنيتركنام_واعجلا عت نيععج لع أونءأو اًوحرود,ل.ذالىأال أب
 رور<هناتلءدقو تاياغلابا.مبمشد هفرعملا هندي رأاذا عدلا لع لع ءاس لع تدلي ما ممل ادب كيلا

 ىفريعملا صو ىفهناىرسزلا نءمدقت دوو سرغلا فصوىفهنارك ذو ةرورجاهلك ةزوجرالاو
 وأ «ةدئاق# ىناثااباكلا ففنصلاهدروأت بلا تادبوهلوؤو نبهجو نمدات:ا فندملا مالك
 نف وعن نابانبش هر نيود_ىءنبهللا دبع ن دمع نيد ن ديمءن ةمادق نبل _ضغلاه عسا محلا

 دشنأو مالسالاءارعش نم ةعساتلا ةقيطلا ىف سحملا رك ذىبتلا ل عنب ةعمب رن كلام, ةعيبر
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 هسيت أباك ءوقلاعرمصمرب وصت نما هذا ملمدلا بط ىلع خب ضحو ديدشتعبامبفو يلوم
 لكتا ةعماجلا ةرمضا لا ةلاملا ىلا هراشاهذ_هدعب هلوقو ىبّدَملا فيج نم لكأَتف ريطلا ىف اوعن م
 ةلغمجتالغو لاقت سالا ىلعةلالدلا فاموكارتشالىفا نءالدب ىب.ءري نىف نم سلا لخدأو هرك ذام
 راصٌلاعولضاا ىهوةئاجمج غاوللاو ةيلكعىلكلاو شطعلا ةراوح ىشوة علا نيغلا 2
 ةياغلا هذ هىلا هووخأ اوناك ناو لببق:_بملا فراثلااوءاطد نأ مدلاءايلوأ نم هذ عومطملا (ىنسعملاو)
 دشنأو بولةدريتلو سون نكستاف

 اكيمءاملاطري:زل ناب )
 هدعبو ريبزلا نب هللادبع بطاخي رج نملجراوه

 اكةءانةمسننءرمضال © اكملاانةثءاملاطو

 انسنءو كلذ فنصملا هيدهشتسادةو سمحلا ىفاهتخأ | منالافاكءاتلا نم لدب أف تيصعدارأأ اكمصع هلو
 دشنأو انتيعتأ

 اهو أ هديصةنمىرضاادءجنرضكأوه
 اهريرحلاوط لت ى رذؤتك «* هماجتع ذا ساكت ركذت

 اهديرمثثالإ قم ةهطوم «اهتوصل تمد “اف وح قاس تعد

 اهديبت مرص بايسأ ال ىلت“ «لصاو بابسأ لكاربص سةنايف
 اهدوجنييتسدال بكوكانس « اهناكرانزيعلل ثدي ماو

 تملا اهاسعتام

 اهد.ص»,فت>لبقوأ هبرسست « ىبيصي فتح لبقىلوق مست
 داصلار مسكت مرمصو هورذ عجب ىرذلاو بدنج نب ريو تن: هوا بامر خمر صد ناك ءأ سها ما س*اك

 ىرمضا :ادعج نير ضد ىناغالا فلات 4 ةدئاف# ىكشتت لص ىكشتو ءضلارمصقلاب انسلاو عطقلا
 ةيومالانيتاودلا رم نم ص فرعاش مهداوسة1_كثلرضضخلا اوعي رطن.كلامدلو رمضاتاو
 ةيسامعلاو

 *« لعدهاوش#

 (( هلءنم ىضأو تحت نم ضمرأ 5 هب الظأ الف حو براب ل دعنا

 لك ءهلاوب ألات باعث ىلامأ ىف تدار لوقأ
 نوح كلا ىنال موبلظو ىل>بو>اهمون لظوتلظ

 لاظملاب درولا موب انأام © لّد_ّتلا مئادلبقملا جاض

 لذ_.مالو نيدو_عنبب * لسعنمال_ازلانالو ىنسع
 « لعنم ىخأو تنم ضهدأ *

 ناورثىبالت يبلا ىريكلا يف ىنسرعلا لاو ب و>- ف ضةلئاو ب منلاو عفرلانىل-بوحلاةءلاتو
 ىلع ضهر أو اذ كواذكريص أ همذ ل ظ ىف لءج أ الءوب بر ( ىنءلاو) لظلا نم لو هلا ةغمسص ىلع هللظأو
 ةرارح هَد_ثاهلع عمي ىتلا ض رالا ىهو ءاضمرلا هد ش نمت قرتحااذاهمدق تضمر نملوهجلا ةغمص
 هسفلاطأ الى أهللظ أ الهوقو تزراذاذملاءاعرسكلاب سءثلا تمض نم كلذك ىضأو سدا
 نالرلاب هلع نملاةد نا بجاولافاريم2 تناك ن ا اهنال هلك-ثم هذ ءاسحلا ىلعو أ لاق هلع نم هلوقو
 باشمللا نالاقو مودنال ةكرح ىلع ىنب اعف ل دنال ىهذ تكسلا ءاهو أةفاضالا لاح ىفىنندالفرظلا

 دهاوش م
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 اهناتيبلاىنعمو نونلافيةةوو رمل فن كانأو ناح ىأىفنإىفأ: ىف لاق كلم -رتقو ناح ىأ
 عوةوهلفنصملا هدروأ ىذااو هواهدحأ دهاوشت يملا ىفو اهز رددت كللء كرفس نمزءاحدتلاق ْ

 حاضدالا حارس ضءنهرك ذاذكى ب .ءىفرتلانيون:لوخدىاثلا ىسعدعت لصآملا بوصاملارمهكملا

 هدروأ كلذ ىل_ءوماك-تلاءاب نمناضوعءاتلاو ف لالا الاّ بأى ضو عملاو ضوعلا نيب مجلاثلاثلا| |
 دشنأو لعل ىتهعىلع لامس عسا ارلا ةمغلالا حرسشىف مساق مأ نبا ا

 (( بيرك جرف هءارونوكي # هن تيسمأ ىذلا ب ركدلا ىدع :

 بيس نود“ وهو اماقئ رذ_علا ضاعن مص»أنب رعنز 016 نب عرش نب ةيدهل هدمصق نم اذه ٍ

 اهوأ اذادهاوش ىفهتصقتمدقتدقو هلةةىذلالمتقلا
 , ىنششملا كاشخ دووقدكو © بوردسط انامحتنأوتنرط
 ىولقلا ىلاثلا نع تاهذاذا « ىداؤف فكرك ذىأتلاةجم
 بدك ه سان اكن م ىبلقف «٠ ريغ ىأبائتكاى هنود

 سصللاتللاوذلوةلاريخو « الهمهللا كادههلت اقف تنبلا بركتلا ىدع
 تيرغلا لجرلا هلهأ ىنأب و * ناعئل فيو فئاخ نمأيف

 عضوم ىفهبقاعتمه فو اهحفوءاتلا عض: ىورب و ءاسملافتاخدتيسمأو. ملا صدشأب ركلا
 ريشا ىلعبصن عضوم ىف هيفو ترمد ىنععتيسمأن وك« ناوي و توعسدنبا لاذ فراظلا ىلع بصن

 همامأوهفاخ ىأا جقلعتم فرظهءاروو | لري الها ىهو ىىدءريد نوكي و قوذعماقلمدما |
 ريغوأو نزالابائتكالاو ىفرهس: ىنةدؤدو دعبلاىأتلاو ددجيو ققحىأ ىأنلادجحوأ|
 1 ةدمصقلاءذهتايبأوخ آو ريسالافاعلاو لقعلابللاو نما ىقهرازهلويدصأ|

 بدرق هرظانلادغناف 00 لومويلا اذهردصك .ناو

 ((ائاصتيسعىنانرثكدتال * اعاذاطم لذ علا ىفترثكأ دقنأو|
 ىنيعلالاقو فص او نارحو اهعبتو لمالا ةيغبهباتك فحارطلادحاول ديعهلاتاك لئاقهلفرعبالا |
 لذعلاو هتلاذاا مل هاهدسأ هت لا.ءادلا خو هو نرثكت الل دب ىن+الىوربو ةبورهلئاقناليقوأ
 سنو لالا ىلعسمذ وهواحا لإ لب حلأ نملعاق مساامطمو ةمالملاةمهقملالاذلاب ْ

 (( غاوجلاو ىلكلا تالغ ققطتس «٠ هزهراس د: ىط نم ءيط ىمع
 هليقو ةساجلا ءارعش نمىسعلاةحاو رنيماسق هلأ

 خضاونلاق ارتساو ىثاوحلادارط *« مهيوخأ نم موقلا بيصن سئل
 مصامري غد باج وأ عقانمد »* حباعي حاز رىل سو نم لاز امو

 حراب ريغ هفارهممدجاود 5 هير 1 ىت-ح ريطلا اعد

 م-منماد>اوديرتركباخأ اء لوقت برعلاو مهدحاص مهي وخأ: ديرب قوزرملالا» تدبلائيطى دع
 امنالكلذبت يع*و ةضانامتد_>اوءاملا الع قسد ىتلامضاونلاو اهللاذرولبالاراغص ىثاوحلاو أ |
 ةفرسو ا هةوسو لبالادرط مه.بحاص نم موسقلاءاي_صنا ىف مومذم لوب سضفلاوعرزلا مضنت |

 تيبلابد_صقااوام عبءارزااهخاوو لبالا ىثاو>دئارطلا ل_ءجاماو اهلعقتسسد ىتلانارعبلا
 رح همذو مهتم لدالا ةقرسو موملع# :راغالا ىل عرسه واف هيمحاص مدس طد نا ه«-ءاع بو نع ضد رعملا

 عقانلا و ناكم مساحباعو ةليبقةلمهمءاحوىاز متءار حاز رو لشق عجج ىلت قو مدلا باط ىلع عبو

 ىلع لهم” داللب مس اهيرمذو سرادلا ىلئازلا نيام يم ءاحوداصو مع كاملاو عوقنلاهر دصموتداثلا

 ءامدب ريك ذ_تةلانئةدبلادصقلاو لد اذئىأح رايرب غو هب ويصمةفارهمو اعدلءاقعاودو لامح

 ناوتغلا
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 دي .وعست ة:سناو سه نب ثأإملا دءءركسع

 (( اك تريطلا ترثم ىني«نءىلع ))
 بطونيعلاووتسفمكو هماحتو
 ٌكنما.مىلا كلرمءامص نمّرماذا اح واس خس ريطلا غسلوقت غاس عجب نونلاديد.شتو نيسلا مضراحت#
 دحن لهاف ناقيرط كالذىفبرسعلاهري_غلاتو ىرهوجلا هلاتحراملابمءاشتتو خاسلاب نم“ برعلاو

 تيبلا ىف نءو لاحاد كو تع قاعتم ىلع هلوقو كلذ سكع زا ا لهأو حرابلانود غاسلا»نونمثد

 تدبلا اذهىفىوس ىلءداغ ز> ظفوصالو نءعر نا امسااهنوكد :«فورعملاواهلعىل_ءلومخدل مسا

 ( هتارق ىف عيصاب مثلذع عد دشنأو دا
 مهبقحلف هلباتبهذف هلي ذج وثب هيلع تراغأن باحات ىدنكلارتحنبسيقال ئرمالت اين أ عاطموش
 هماقو لعثىنىفلزنفو هل قتنا ناهد درة دلاخ هللاقي مه راج

 لحاو رلاثيدحاماثب دس نكدلو

 لعاوقلا تاقعال قونتداقع 5 هنوسماد تفلح أ رادو اك

 لئاوالا وطنا ىفءاصع ىدوأو# دلاخ ذي ثعاب ىعلت
 قدح هانا تلج نان | ىسك © .دلات 4 فرحا ىنم(ةعاف
 لتاقم نما ضونيلف ءامشنف «. اهراج ماعلا ستنأ أسأت بأ
 لاح قانك ًاباءغاهحرشأو © انمأة بركلات قوبل تنمت
 لئانودعس ةامر نم علقو * اهتاجوا ناريس ج لءثوش

 لدا ىلا سؤ رف ءا هلا نود « اهعابرلو-ء :ولادالو أب عالت

 لئثاصو نم اهنأاك كدح اه مارست اذ ءارس + ةاإظ م

 ىنب نم فيرط نب سعف نيران دو لالا ل>اورلاو هيد اون مجلاو ءامملا ف: هنارتحو هيلعرا غراما هلو
 ىونتوفو رعللارئاطلاباتعلاو نيللا تاذل.الانودللاو قملحتلا نمت ةاحو سلا ٌىرسها عاردسأ
 هلع معلا هلع ولا ىاعت ىلامأ ىف وراغصلامحلءاوقلاو لاعلم>ءاقونوتلا مض وةيقوغلا ةانثملا غب

 دارأ ل ئماذهو هفرسشملا لاما ف ىرأ امنابقعلا ثبخأ ىبلكلا نبالاقتيبلادشنأو لعاوقع جاو ةكالا
 فئصملاهيههشتسات ملا وقف اوف لهق نم هملع :ريغأ هئادا رأآوهف ١ ىأةيهاذهنوءل. تمهذإ ارانثد.نأ ذط

 ماصعو دلاغو ثعابو هعنمنملافالخ ىخذاملا لعفلا لومحم ىل_ءال.فطعلا زاوج ىلع عضوستلا ىف
 تئاحو ةراجناناو ريصقلافاقلادردشتو ةلههملاءاحلا مضر ةقزحلاو ر ومالا بوطفناو لاح ر

 عضوملئاحو جاو فانك أو انايحأابغو ةنمآانّمأ عضومةبرقلاو ليجأجأو ءاملانءتدرط
 لداحاو عسب ردحاولا ع راافتدإو ىتلااهدالو أ اهعاب رو لابجلا مغلوعولاو ناتاممو لانو دعسو

 ةطط#رج با. :لئاصوو كءءاذكو قئارطةّسسأو ةاطغمةالظمو ةيلاعلالابجلا

 *«ضوعءدها ها

 ريعسلا جدل كرت باصنأو هب ضوعلوس>تارئا؟تماح) دشنأو
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 اريعسلاو هللا نود نمدمعمل سصنامراصنالاو تاجْوتمىأتارثامءامديى ف وذ فد تارثام

 1 ةزخعل ناك م ص
 »ع ى.هعدهاوشو#

 اكاسع وأ كلءاتبأ اب ديثنأ

 اكانأ أد ين لوقت هرداصو ةدراوش



 ل

 ه ءهل*“(|٠

 ا لوقناهقو ءاقرخنىلا ا 0
 ا مةيامصلاء ام ه ةلزخ م هاقون نم تعسر نعأ

 مون صه كلانا 0 35 ةسمن 20 :رع ىلع راجلا ع

 مقست ىأنلا ءاودعىلءابتم * ةضاخواهار 16 ديدا اًوفلاماه

 م رامحلا ن نونم ضةت:داك: © اهركذ ني تارفز ىف داتعت

 لاسواوهعمدرط: ني_علا تمص“ و عمدلاةبام_صلاءامو ءاقرخ لزنم ىرت لهن رطنو تامدت تهارب

 اضدألوقبابفو ةعمب ر نها ىنب نم ةأس ها ءاتوتو

 ماُمالا هعضاو ءاوزخ ىلع * اياطملا م جامامت

 ديد شنو ءاحلا خشب انه ىلع هبنولدتسد تدب ةديصقلا تايب نمو لئاسموصمو قوشلاةبايصلاو
 مونيهناع *الاولئاعشلات اذ » اهبّيدَّنه نموانهوانه وهونونلا

 توصلاوهوةمءهلا. نموهو ناع ”الا تاذو هرب دقت ناع “لاو هل قرا تاذو ّند هريخأد ترم موخدعو

 وهوا راف ا هف نالريش نال عراضملاعمدقدور وىلعهيش ولادة سد تينامتاسأن موىوذلا

 موبلاهماهوعدب راك ا لظق 5 هةسعم لوهحلا حزاذلا فسعأدق

 سانلاهكءاس داك ,الىذلا لوههلاو ديعبلاحزاتلاو ىدر طلا ىف هريضد ري-ٌغءىلع ىثملا ىسعلا

 دشنأو اداوستراصتّدَتشا اذاةرضخللا نالدوسالا لالا هيدارأرمذالاو رخسلا ىلظل او

 ىبامأو ة سه ىنمعن ءنم © ع :ردجام را فارأدقلف ])

 هلبقو ريهاشملا ناعصشلا نم ةماعنانأ ىنكت ىمدقلا ىفزاملا ةءاصقلا ن:ىراظل ةدمصقنماذه
 0 ا 5 مادحالا ىلا د > أن ثكري ال

 ىاجل نانءوأ ج رسفانك أ © يمد. نمرذت ا عتيضخ ىح هدعنو
 1 راق ةريصبلا عذد-ج «بصأم وتد 0 ْ

 ىلءامهف تشل و هسكعو عراضملا فاهرسكو ىذاسملا ف فاكللا تشن نكري و هيلا لامئثلا انكر
 0 ا 0 اضدأ هلدم جلا دقت مالا, صوكلا» االاو لحاتلا
 برا اىئولاو تعئمو تفذك ى ؟ تال عواطم ءاتحلاو لكننا ذااهربع ا تزطأو مجلام دس

 3 ىسبنلا قامس قهءوقول رك ناك و 4- د الاقلاع سنو تيس ف فلافل ا قوت

 نمد .عف و رو لمه ملادب ةئيردلاو توملاماججلاو كلذ ىبععيضوتلا ف فئصملاهيده شتسا
 الا شدللولا هش اق ليست ىذلارم سلا ىم“اذ هول ةةئاوشو ىردلا نمو عفدلاوهو ءردلا
 ىفاهلج نكعوىزب ربدلا لاق نعطلا هلع ملعتي د ىتااهقاحلاو سشحولا ريف هنرات_بد ةم>ا ضءىب صف

 ىتلاةبادلادب رأ ناو كالت عقبات هش عضو .رعطلان ادا ارملاق ةروك ةالةعاشلا لير نافانما الغ كيبل

 توك, اذه ىلعو دئاصال ةرتسةبادلا كلت نوكناكن ءطلا نم هريغل ةرتسريصمفهب قب هنا دارملافأهبرتتسد

 نمىعلاو مس ءاانه. نءوارد-ةمهو-فوىازأب قاعتم نءنمهلوقو حامرلا ل ->أ نم حامر ال ىنعم

 تيبلاىفوأو زوم عمري غةصاخدصلاةيردناديزوب ألاةرخآعضوم ىفلاقو ىسيتنا ىنسعت تاج

 هيلاعأع نملاسال نانءلاق نعطلا عقو يسباذ_ههرانأو اذه ةران ىأ رس فدا ريخالا

 ىلوالا ريدصنت : ىلعانأو ىأ اراص.ةسالا ىتفىأت ريصولا عذج هلوقو لذا نملاسالحرمدلا بن اوحو

 ّْ لالي جونا :رسشعث الا :ةفالمناي هيل ءلسامج .راغتاكا ' هىرطقو مادقالاج .:ةمىأ مادقالا حراقو

 100907700707575 117372377 بت دج
 راكم سع
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 اهءلطمو نوعمىثعءاللهدمصق نماذه

 ايناوسلاقوسأاعارز تناكىت مه ايناوغلا قت 1تالبولا كلل ىنبرذ

 ايناف حيد دس امون ْىسها لكو «اليلا نم تون دنا اريصد ئىضواَش

 انضارتل : رقب ىسمأ نا أنت :الو 1 دءاسم ن نم دولا ىسمتال نأب

 امتالغلا هلعدروأ هدو ىلع د6 هزحاف دولاوذو هان ثافءو و 1 اودو

 امنادت نكن او هنع ل كءلع 00 44>و لاحأ ءاما ا ثببلا سآو

 ايناوغلاقاص-لا قلتاذااريصف هب هل س.هئنالنجرلا قتناو
 امقا اوبلا كال: تاريخا نم طحي « هكرمشنا هب لرشتال كدرو

 58 مويلاحدكتاهف كلن 9 ه«-عحول كد رمال دمعافهتلأ لد

 امهان كاذن ع هللامالاكيىفك ئ م ا تاتا كاباو

 ايفاصم اقيطلا ران يمس : الو 0 ازنمتسلامنسانلاّندعتالو

 انذاع هريشعلا ف اهيستلا ل هنا ارقلهأ لصو ف ندهزتالو

 امفاو تيع*تمنا اهبفوأف 001 ةنامأكك ملا دس اأسصاناو

 امناعلاملا ىتنكن ا هةدئالو 00 ىنغاذ ناكناوىوملادسحتالو

 امعادد ل اىلا مدعتالكناق 0 مرغم باننا موقلا ناذذالو

 0 003 امنعاتس راما انو وخو 5و

 قاتلا م مهو 0 تا لاى راوجلاهسات مج ىناوغلا

 طارنالاو صصالاق فارسالا ههه ا,ةمنالغلاو ضغملاو هوادعلا عْئشلا لثمونشلاو ٌفطلتلاو نؤرتلا

 ةاساؤمهلامهاس5لاقب ةوساهبفمهلعجاو كلامن ممهلنأ ىأموقلا ارم. شآو تولغ هل ءفوهمف

 لاحأو مسهعم ىل-جافاول اذا لو. خلا كد الو هلوو اهنموهىذلا هذ فن ءاراارمسك لجرلاة-عابرو

 (ظفاحامعارو ىسنو لمءنحدكحتو داعبلاقاصدلاو كةءىنهعكماعو هفرصو هالو4هجو

 دشنأو اهحاكناهّرسو رحل اديدشامماحو قرحي عفسدو رانلاباهشلاو قلأىدسأو

 6 دن د كمدم ندد نع ىتلاالهف 5 اهما.جاهاتأس مننا عزم أ

 وهو سرافر_ءاش دركد نب ىص ىبب وخأح ولملان بنز ررزدب ىزلاذ_هفاتخلاو فلت هوملا و ىدسم الا لا

 عمموكمخأ نم ىسكناو # دراودرولا هراكملا اخأ نا ىلئاقلا
 عرمستت أ تاواحىزلا حا * ىعّدت ثكملابأىردنال كناو

 حفنأس قتلا هركتامعرخامأ ه هل صوتا كرمال
 تاب دا ل د اهمال هاأ سستتنلا رع

 ىممارلا لاو ىكاقلا ام[ ىفتءأرغ توملاءالا .كرماخاو اذه ىلع«_,فدهاشالو هدّشنأ اذكه

 هدلو ىلعهلمع نبا ىزعد برا نمىلحرلاق ىتتعلا لاق

 معمصو كأن مقره كناو * دراو درولا هراكلا كاخأ ناو
 عرصت كمسئ> ىأن ءالو لادص 00 ةدلب ةنأب ىردنال كتحتاو

 مفدتْ ل بنج نيننعىتلا الهف « اهماجاهات أس فنناعرتأ
 ١ ا د سس ع م م سس سل 0

)) 
 عوصسم كينيعن م ةبامصلا ءام 00 هلزخ_مءاقوخ نمت م»رت نءأ دشنأو

 ضب ىفزمم هناءاةرخ ةمرلا ىذ بدبس: سدس ناك لاق ىهعصالا نع رك اعنا نب رخأ ةمراىذلوه
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 نو:معىريخالو ىددصلا ىلع د ىدلغتع ىلانام كرمعا ىلا

 َن رومأع ىكدتفالو تاركتملاب #3 ىلاطنع ىندالا ىلع قانسلالو

 ىنيل فتيال نا نيلأالو  ةيضغمري غىنمرسقلا حرذمال
 فوديكذ ى م صأ اوعججأف د هلام ىلعدي ز ريشعم مجسنأو

 ىنوأفدشرلاقدرط َحاهجناو « اوقاطناف دّشرلا لبس جلع ناف
 نل نمو نسح نمد روثلا ف برعال وه هطس و اك ه.,شاوحب ول راب

 ىنتاو تارات رهدلا نماموت 003 ةقهاق ءاهوف ىلع تدد امو.

 ِن ونكمردصلاؤتدئمىلعىذ و مفمأ وىلام كمطعأ تنكدق

 نوه صو ك:م نهار نمترعذ# بهل ىذرغشلا دش براي
 تناقأ اذامو_صخاوملظد ىد 00 مهائاتسأرنممهلطاتددر

 ىنيزاجنمىزاجأ ا ءركاسم# * ارسيىنتيفلأ كت نكولحاصاب
 نك ىأنافاتحم اقف نانثاامهنا لءمءنباىلاقالهةيلاعت ضءعبؤفن_هلالاق نافلتخمهلوف
 فذغ كعنارددشهلصأ كعناهالهلوقو انرهأ قّرفتىأ انت ماعنتلاشهلوقو رصقىرزأو
 دهاشلاهمفو ىلع ىءعىنعو اهدعب ىتلاماللاو رجلا مالهقل نم ىذحو هيلا فاضملا هنعبانأو فاضملا

 ىنسوستفوزختو صالابمتاقلانايدلاو اذه ىلعهيفدهاشالف ىنعلدب ايش لاذ ىناغالا فهدسشنأو
 هلو ىرخي ىزخلاةءا اق لذلاو ناوهلاوهو ىزمللا نماماف هرهقو هساسىأ اورو زخي هازخ لاقي
 رئاطهتماهنمحرخيلمتقلانا معزت برعلاناله_سأرىنمدلاق لالا ىنوقساةماحلا لوقت ثدح
 هسا عبصالا ىذ #«هدئاقإ# هلتاقل عب ىتح ىفوقساىفوقسأ هربق ىلع حبص:لازيالف ةماحلا ىف“
 ىفءارعشلاءامد_5نمسرافرعاشىناود_علا ناودعن,ر كش نبةدامعنبور مم نبش ريا ني نانو
 ماهباتيرمض ىف أن الىدم اللاوو تسريف هعبصأ ىف ةيحهتش منهنال ع.بصالا اذ ىعتو ةيلهاجلا
 دشنأو ءارعشلاءاكلطلادحأ و هواهءطّقف هلجر

 (( لجنس نعهندرو لهنمو ]ل ِ ١
 ىبب رلادبع نيريكبى دشن هرداوت ىف ىارعالا نبال اق

 لو؟به- لك فافئاوخ « ليذلا تالمعبلا ديز ديزأ
 لذه تاطءس نع هتضقتد 3 لكشالا ماةللابتام_صعم

 لسعالاقوف بارسلارديذا * ىلع راقذو شاشخ ىلع
 للقلق مالسغب هئم ثيثع © لك مىذالو برس ىذي سدأ
 ل-طعمقسفقرلا لاقث ألام ٠ لذ مالو لاذعب سل
 لاعتالو ّنمال ريسخغيف * لقي هنم ريس اى تىم
 لهستملناطعالاهبرقذ » للبس + منع هندرو لسهنمو

 لل هيقيرلوعسطةيمقلاط « لمرملا توبكنعلا جن هملع
 لونعم نم كلدتع له ديزاب ٠ لظنحلا بك ىل_ههنادرق

 لتقأ منا لعرأنا تفحدق © ل>راتل5ناو ون دديحاص نم

 هلءحصال لصؤفال هعطقاذاهءئةافةدحاوة برمذهبرمضلا ةدو ضءنم رات ىل_.عءالاىنارعالا نبا لاق

 (((ايناوةعاب رلا لج نع كدالو #1 ميدل ثيح موقلا ةارس سو ]) دشنأو اعطق
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 لذي 0 : 0

 دشنأو ليج ن دايز ةديصق نع 2ىفمأد ها اوشؤهح ريش دقت

 (ماهلاوزصضتءبعابسلا توص © ىنعنعو ىدحوهسرحأ تيدق
 اهوأ بلو نر غل ةدمصق نماذه

 ماو-هأنييداعتلوطوىأن « مالإد_هرادةرمجيتطش
 م اشانمهيدانم ىداتعبصلا فه اولرت>ا اذا"ىسىفءامتت اح

 ىاطءؤامنجأ فاح نم « هتريضحموقلا مانءاللههو 2 لاةنأولا
 تببلا هسرحأ تبدو

 ىوفو اهموقلوقيداعتو مالإو د-سأى:نمىهو هتجوزءارو مجيةرجو تدعبىأتطش4#وف
 مانياللهنمبرىأ لهو ماشااوخذخالام"اشالاو ماشلانعضومءاهتو اهلعردقأالف نوداعتم
 ءابو ةمجمداضب نصضنو هيف سرتحأ ىأهسرحأو نوقرشد و عابسلا ص نوشحوتسد ل: هيف موقلا
 ىرمش لاه درو أو هماهد> اولا لمللاريط ماحلاو نود هلمومءاحو هدحوم

 5 قريسدوال لهسرحأ تدق 0

 ( فورس قايدتنآالو نع ه بس- فتاضفأالكلءنباءالاإل دشنأ
 ةديصقلال وأو يناودعلا ب راح نبا ليقو لأوملا نب ناره عساو عبصالا ىذإوه

 نوره مأايرركح ذ:ىسمأ *» نور مهاديدش بلقان ماي
 نيلوذوانيحةظلغوذر_هدلاو «تطد”امدعب نماهركذ ن ىسمأ
 ىيتاوال اهنمىأولا عصأو « انصئانل صغأ اهبحنكيناف
 ىنيماعتال ايرو ابر عبطت انعمرادلا نعسو اَنيْنْعدَعَف

 نونكمدولاءافص نم صااخب ه مهاتاقم ىطالفةاشولا ىرن
 ىيمربوه4س.مرأف نافلت# و قا نم ناك ام ىلع 'معناىل

 قودده ه1 ذاهنودىباافن « انةتماعن تلاشاننا اشىرزأ

 قوز _كفىنايدتنأالو ىننع ه بسح ىف تاضفأ ال عنباهال
 ىب.فكتءارضلا فك سفن»الو »ع ةبغسم مو ىلايعتوقتالو

 ى_صشن سلام كلذ نا © ىبصقنعارئدلا ضرعدرت ناف
 ىماكحم هللاناذ هاوسامو * ةصقنممرصلاريغ"ىف ىرئالو
 ىنبداعنال نعف هللا ةبهرو ه« اهظفحت تسافر قرمءاوأالول
 ىيريتكفذنتال ك:ءارىا « هلرامجنا الايربك _ةرئاذا
 ىندنغت فوس ىنع ةلاتغآناكنا اهطس وامتدلا ضيقيىذلانا

 ىو ىنعك رز جشاو « مكجاعادتاو ىلعتهللا
 قومحت ملذا مكح.ءأالنأ « ىح .رىوذ ّم_:5ناو ىلعاذام

 قبو رتاعج مكس امدالو 00 ناس ورب مل ىدنورمثتول

 ىف مربي لتابازحم لظل ه دبك قسانلاناول معنباى
 قوساةماهلالوة:ْثِم> كيرمغأ 9 ىجبصقنمو ىقش عدنالن اور.

 نيحولا هال قلك ناو « هتعشل امون رئاصئ سها لك
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 || نودوىردكن اعوناطقلاو ةردك اهنولىفىتلا ةاطةلاةنردكلاو ةيردكح مأاهتءرسوا نة ىف
 || عضومىرورشو هناوه حورطملا ئذ لا معااناةللاو نوللادوس أى وللاو نوالارب_غأ ىردكلاف
 || هحاملا ىهوةل.ءلا نم هل_كأو كزعأ اذاىنامع ْئشلا ىنلاع ثكالوق نم لع مم لدعملاو ىلدح ل دقو

 ٍْ خرشلا وذ نم م ىبعد هقوف نم تراصى أ ه-_ءاعنمتدغهلوؤو رفا اذاال مءىل-.عدلحرلالاعدقو

 ا ون ألات لجلا تايدأ حرس ىف ىصدتلا هلاقد:ءىنععانهىلءنوكمف هد. ءن م هانعم لمقو مسأ امه ىلعف

 | |ودغلا دريل لاف ةودغالال ا ءامملاىلاب هذراغااطقلاو هلع متدغ لات فرك مك الت لقمتام

 | ىوربو برسثالريطلاو لالا ءاقب هدم ماار.. صحب .ءمظلاو لرعتلال_همسنلااذ_هامناو
 || توصوهو ليلصلا نم ذوخأم شطعلا نماهؤاثحأ توصتةلم_هملاداصلارمدكك_صتو اه سجن
 : ةيةحتو فاقي ضدقلاو اهتعسةد-شن م بهذم لكب هذ:ىأ لذتهلديىورب و هوحوديدسلا

 ُُض رالا ىهواهكذو ىلوالاىازلارمدكمءازي زب هلديئىورب و ةزاقللاءادمملاو ضلارمشقههمو
 ن ذو و 0 متم لالءذةروسك 15 زونالا مف مالعأ الو اا ةزافلا لوو ةيلصلاةظدلغلا

 1 لد 50 ةغلهئاز خفو قاما هنزن مورك ذملا طقلازب ْرلا نوعس نبا لاقو ءارمكتسالعفة--وتتلا

 هلوقفرصقملا لتؤملاو اهبىدةهيهبقمالعأالىذلار هَملاءاملاو ممل خشب لل-هخحلاو ةازب رب زدرغملاو

 ةدمصقلا هذه علطمو رصق الأ ليا ءالوىلا هت

 لمفللا ن رعاظلاب هدهع ىتم © لأسن عسب رلا ىلءىفاجو ع ىلا

 ((اهريداةمهلالا فكر 00 ومالاناف كيلعنوه )ل كسا

 ْ اهرومأمكنءارصاتالو * اههنم كلت انسيلف
 || ك_:عرصاقالو ف لاقو ىلا باكل تادنأ حرم ىفو ةيرمصملاةساجلا ىفاذك ”ىنكلاروعاللا#
 اااه هرسأب هللا نوكمت من 5 رك طا ادلب ماه رولا انااا هجوأةثالث اهرومأم
 ١ ىلع فل هتوأرصا سمنت نأ اثلا قاطنهورمالواءاقدب زامئالوةكى والا دل-+ | ىلءةفوطعم
 ا نيلوالاني-الا قلماعلاو كنذعا ارصاةاهروممالو كلابت ؟اههض س.لفلاةهنئك كمت "ايل

 ا ارمداقرحت نان !اًدلا اًةاطتمور مج الواعاقدي ز سل ث الوةكس كوشودحاو لماعام ا ءفوطعملاو

 ا ىلع فطعلا بان ن موشو سد ىلعالو#ئاههنم هزنعاهرومأم نوك, نأ اماواخال مكين آىلءهفطعتو

 ْ ةيهاذيدتلادمأ سلائلوقن م هلم نأامآو هد ارك ”ايىءابلاو سل بائمو التناك ام

 اهخأ مايقب واهب اهذيهتلاةمأ ع نءرب_خف ماب عفراه او ةبهاذ ىل_ءمتاةفطعراه أمئاقالوا

 || نوكنتو رصاقب ,عفراهرومأمو كت ايىبلءفوطعمرمص اة كل ذكفريخ ىلعاريخ تغطعدقنوكشذ
 اارومالاض عيناك اللى ملا ناآلاهر ومأماذهىلءسارقلا ناكورومأ ل اروصقبابهتمن «تربخ ادق .
 || هينرش 0 ملا عمنوك.ىذلارومأملا ةفاضا ىنعمو اجأ شقت هذ هثثنأ
 ىسهتناكنامتان ءسدقم كذءرصداذو فسعتث لالا هجولا اذ_-هىفو سدس ىفدانن وكت ةفاضالا نال

 | ساق 35 .رافك ىف هلوةامآو هسصنامتاف_هصلاو ءانق»الا نات فلات ىينلا- 5 ارم

 سانعلاوب' 4 ةداتق نير صنوأ انريًاهف مصناٍباطمللا نيرمعلوقهنمو هناطاسو هكلم فر :لا]

 ا سو أى أن يل عم انثدح داب اير نب ىلع بني سحل ا انةدح ىبضلاو ود“ اندم

 1 طخ اماريثكب اطل انبر مع ناك لاق دوعسم نبأ ع 01 نحل اورعنداج نعزار 5

 اه رب دا ةمهلالا فكر 0-2 ومالا نافْك ءاعرغ ضن رمذملا ىقكغلوعو

 اهزر ار اعل عرمان » اههنم لست انسيلف :

 دششنأو ىسهتن اه ردووهلالا “الم ىفىأ



 مولعنملوءاملا مهاظعأ ىتحاع هرعسص لقافة سح شت شيف ليقأ مق ت ساف لمالا تحءاملاوت ىعس و
 هللاولاعف هري_خرمج غاب هو-ذفد ىت> اوماقأفتوملاىفهود>واوص<دأالف نولك ًاياوناف هباصأام

 شار ىأباولزن نيذلار هنلاذخأي نا هل ماعلا بّتكمث اهدعب ىاعىاضدالنا ترصالنوك,ناالول

 ىلذ لا شار ىبأ تاسأ نسكسأ

 ضعءد نمنوهأرشلا ضعب وشارع و احنذاةورعد عب ىفإت وعد

 ضرالا ىبلءتيشمامىسوق بنات » ه:ئزرال 5 ىسنأالْث مل "اف

 ىذعام لسد ناو ىندالا,لكوز © اغاو مواكللا اوفعتا منا ىلب

 ىفدشنأو ىريثعلاب اعلا نماهةرسهذه ىعمتلا ماءشه ند أ ماكسو أىللاق

 ارهجاهةارف نوكنأ نم 3-0 اهضدرزتءىدلاتنبىلقال

 دشنأو ىنلاباكعأ نماذهىفاقلاو

 (دج ولا نم نشد ىأنلاناو لع «* ىداذاسحلانا او عزدفو
 دعبلا نمريخراذلابرقناىلع « انبامقش لفاشوادتلكب

 اهنْوأ ىمتلا ةزرمدلا نهللاد علة دمصق نم تا.الا هذه

 دحو ىلعادحو كارمسمىندازدقل د دع نم تحض ىتمدخام_صانالأ

 ةديصةلارك ذفةيربطلا ن:ديزيل اعث ىحندج اان دشن ألا ىذاي رلاانثدح ىلاقلا تاب فتدأر
 هدنعاهعلطمواهبدهشتسالاة ثالثا تايبالا | بفواتيب نيرععو# ىشو

 ٌدرنمنغلستدسق لايللالو « دب نمقررأملانيبلا نم لالا
 تنيىهوهمأ مساةيمدلاو هللا متن صاعىءد_>اهثادمءنبهتلاد_.عدم-ا ةنيصدلا نبا «ةدئاإ
 هنأ ماى أ: لولس نمهلاوخ أ نمالجرنا هغلب ناكو ىتال_سارعا ثىرسسلاايأ ىنك, ةماولسلا4فةذح
 دشنأو هتاتعف كاذدع لوس هةلامغا م هدعبا يلمع مت هلدفاهاتأ ىتحهدصرفالمل

 ((اهؤمظع امدعب هماع نمَتدغ

 نبالاد ثرحلاننمحاصوهىرصدتلاو ىموءلطملالاتو ليقعلاو رعن. م>ازوه نوعس نالاق

 هماعو نييمال سالاءارعتشلا نم ةرسئثاعلا ةةرطلا ىف نسبا هرك ذو مالسالاو

 لهجتءاديس ضيق نعو لصت «
 لكمهزعءامالاولعيبضاخىلع#« اهدوتةن'اك ةاشوشب تعطق هلو

 لسيعملا مةملاكىرورش:ىتا « اهخرف لسظ ةنردكعأ كالذأ
 لةومريغاطةلاريس نمنءامك « اهقالطنادنءنيمو ىوطاودغ هدعنو

 هنادمعو لحرلاةادأ زل مهملادءرخآ ةيقوغلاو فاقلا مضيدوتقلاو ةقيفملا ةفانلا ن:ةع؟هاشوشلا

 فارطأو هاب ومن ظرتحاف عيررلا لك ًاىذلاوهو ةماعنلا دلوانهةدحومونرده؟سضاخلاو دتةدحاولا
 زعامالاو عس رلا فهئاوق بضخ دو ىذلا بضاخللا لهو قاسلامظع مد-ةمبوينظلاو ه-شدر
 باهذلاءدرمسسىأ لف هلديىوربو ملا لكيشلاو ةراجاتاذةظ.لغلا ضرالا ىهوزعمأ عجب
 ىتتان همشد بضاخللا كلذأ (ىنعملاو) لاحلا هلالداف وذ هربخ أ د_ةيموغو يضاخلا ىلا ةرامشا ثالذو
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 ١ نوصغلانانتفالاو هلي وطلاة_ىظعلا ةرصشلااهاصأو ةأ سها نعة-رس لانى بكه ملامأ قلعت لاك
 ا 3 3 0 1

 ١ دشنأو ةهاضءاهدحاو كوُشهَلو مظءد رصملك ةاضعلاو ناف عجةمتلا |

 (( ضرالا لتي دام ىسوق تناك ع هتنررالمتو ىسنأال هتلاوف

 ىذعءامل-> ناوى دالا لك هم امناومواكلاو مهدت هدا منا ىلع

 هو رءاولتقذ 0 ىدوق هلاعت راع ةديبعو أ لاق ىلا دريم ندا وح س اوشا تاسأع 0

 اثدمق لعهد لذوهن مهريخ ناهيد وذ مهنملجرأ عقوفاورمسأن مك اشارة ئءااو ريس ار

 هيلع قلأف من لات كله أن اكم فرع:أهللاةفاشان قر ءدقهلم ءناهفاضأة مسام شارنورسالا
 11 ٠ فكك رادو تددكلا دف ىريدسب | ىرس [لاقئاءلص فسلم الار ةأف هاري بوت

 لاق هفرع الوش دو شأ رخو هحدفهتتأاملاتلج رلا نذ لاق هره_اق اراحأن ملاقف هءدأب شارع ارح

 لاقت ارت ألا هقرس الاسر جد ارعا لحن للاخ تاكو ةدسجعوأ

 صعد ن منوضأ م دلا ضعبو شارعن احتذاهوريعد

 ضف ىذريغهمظع شاش فدفخ# راس در ل اد

 عل ىفإتدج

 ضدقلاو ط_ستلاب حاشد ثدي 0 ذباهموهو لمللا برق رداسب

 ضنا درا فبامشلاعاضأ 3 ادم داو مع جيولثم كيلو

 ضدهنلا قداص ةهضوذ هنا ىلع 5 صمام هةكاندو هنكصاو

 ض# دحام نعلس دقهنأ ىوس د هءادروساءىتلأنمردأملو

 أ نديبلا هللاوذ

 ا فم فكس | ن نملك-لاقدو ماظعلا سو رشاش ماو شارون ف ات نودعب نيذلا ىنعد مهن“ اكهلوق

 ْ ْ دارأ يمصالا لاق ع درس ةجحلانذباهمو معلا زلم_هملاءاحلانوكسو نون: لا خفي ضخفلاو شا.

 |١ لاك "1 ايها ل اددماودعادعاذابذ- هَ نملاقب «بلقف بذاهم

 |١ جواثمو دبتح ا ىعكالالاقاملوقلاو مصعتاذهوىب هركسعلا

 ١ ةممثلاودم : راو هولا حوفنم لقت مع لاري حسم جيومو ءاك ذالو هلدرارحال ممعضدراب داو وفلا

 || قداصو هودوذةضوذو هصخخ عجب ص ماو هتلوانتهتءزانو ةماقالا ضخلاو هعدلاو بصختاو

 ل ءةقر قاعشم ىنا و ال .ةةةفصهيتبص أ ىأهتثز درو تانث اصر ومالا فتاضه بحاص ضنا

 : ىل ءانارب ,دسقتلاو ىمنأال هلماعو 5 را 0 : ىموقو

 ا كراع واعرب ل تاكأ ارا مواكلاو أ اربدو بهذديوفعتو ى !؟ايفاعدرك ذأ ىأعولكءامع

 || رخ الالات لج ناو ىضمامىسن:واثيد> ىسعا نزح اغا ىركسعلالاتو ةعسقلا ءادتر ادع
 ْ فرعأال ىنعملاو لسدقهنأ ىلعىورب و عر كءلادداملاو ل>وهناو هاسنت مادقالاو كالوعد ئثام

 ا كاردت_سزللىلعدورو ىلع فذصملاهيده_شتسا تدعلاو هلعقن مرهظاعمرك داوهناالاهب_سنو 4ععا

 1 هيفدهاشالفاذ- ه ىلعو هنأ ىل ليذهراعش اعركسملا هدروأىذلو ةساخا نى >اصهدروأ اذكهو

 ا اربع ,؟ اذ مالسالا ءاردأ فانز رملالات روهشأ ارعامشلا ىلذملا ةص ندا وح شارنوبأ 4# ةدياقإإ

 ا مايأ ىف تامو مال #سالاو هيلهاجلا ةلردأ ءاهعغلا رد ؟ناكىناهةصالاحبرغلاو ألاقو رمت ىلعدذوو

 ْ ناسرففهريغملاندملوللو ةياهاجلا ىفةكم ىلذهلا شارخو أل خد لاق ىجعكالا قد رطنماكو رم 0

 ا نالاقو 0000 ك1 نانا لاناودغل ب ممن ل لستاملاغت ةيلهاك ا قامهلاسر تاديرب

 ا اولزنفاجاتح نم ملا نمرغت همالل_تا 0 "ىلع سامريسغو ىجعدالاو ىاك- |

 ا هاشلا اود يطا امث ديعبريغ هناقءاملاا اودر هب ردو اشو ةمرب هذ-هن كءلوءامىد_:ءىبصأ املاهتف هملع
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 ((ثزركل يخناذانعطأملانأاذا * قتاعرقثيحرلالوقتمالعإل دشنأو

 هليقو ىديبزلابركىدعمنبورمعل ةدمصق نماذه
 ترطبساةتاسرأعرزلوادج# اهناك اروزببخلاتءارانو
 ترك فالماق تلاج تدرطاذا *«تسعادفدس زنم ل. تعده
 تزقتساتاههو ركم ىلع تدرف ه ةصلوأ سفئلاىلا تءئاخ

 ىزيربتلالاق تدتماترطمساو ريغصلار ملا لودجلاو روزلاحوعملاو هورو زأ عب ىازلامذي دو ز
 اهتدايزلقحيت شاف ىفءافلاو تع_فةتراسةنلاتشاجو را منالا ىفءاملاىرح ىلءعقو هميشتلاو

 باوجلاىرتتنأو لاواذك تيلبأوأ تنعطيأاةوذح باوجلانوك,نأل قو املباو>لعفلاو
 عفراالىوربمرلاو اهل أف ذح ة يما يةتسالاام ىلع ل_خدرلا فرحمالعو ت2 ههلوَق ىف هباحرمهم
 لامعا ىلعادهاش مضوملا ىف ف:صلا ا هد روأ اذكو ىزيربتلا هلا نظتك لوة:لع> ىلع صنلابو
 ْ قتاعلدبىدعاسىو ربو للا ركدنءلتاقأملاذاح السلا لجأ ةحويأب ىنعلاو نظن ل- لوقت

 أ | قرط لوالا اذاف لل: ارك نامزب نعطلا كرت تقو ىف رلانىد _ءاس لمثل ىأ نعطأملانأ اذا هلوةو
 نبي ركىدعم نب ورع# ةدناق# عوجرلا وهو كلا نمتّركو نعطأ# هلوقافربظىاثلاو لقثمل

 || ربك الاديب ز نبهبتم نب ةعمبر نب نوام نهلس نةعمب رن ب هبتمو غو رغصالا ديب ْز نم داعنمقلا دسبع
 || هللا ىلصدتلا لوسر ىلغمدت روثانأ ىنكتىحدملاىدم. زل جدم نيدري_شعاادعس بعص ثرحلا نبا
 || ناكو قارعلا.حوّشفلاةماعدم شم ةهر هني ذم انماقأو سدعوأ ع ست نس لساف دامب زدفو ىف مسوهيلع

 : ةسعقو ىف حرج ل قو ذعمو اشطعن ام لءوو ةيسداقلا مو ل_:ةةعادشأءاروهشمان_سحارعاش

 .َ دشنآو نبرمثءو ىدحا ةئسةدو زا لاق. اهارق نمةبرقن تا فلم دنوا هنأ

 (( لكتب نم ىلعامو دل نا « ىلل-ة*!كيبأو مي.كلاناإ) :
 لستغموامئتامنمبراشو © لسك-!ىناو اهفانسا ىفا هلبقو

 ((قثتنع رظنافهقوخأالا « .تدح نم باناعفكيتاوبالو ل
 هلبقو هلام

 قلملاو طارفالا هما نمو * هتع-شريغىضملااهيأاب
 قلها هنودّةأءى الانا *؛ هلئاقتن امفد_صقااب كملع

 قلخالو ايدل ىلع ديدج بي * اقبالا لابرسس لبي نا للاي هدعبو
 ١ قلطنمو مهمال جار ظانف « رفس ىلءاندلاوسانلااغاو

 |١ ءارعش نم ىدسالا سون ديمعن ةصداو ناسيا كلذ وززعىدم 21ف ات لاو فاتؤملافتدأرو
 | ثدسح نم باصأ ى أب انامفءاضرتا؟ثالماعيو كيطاع ىأ كيتاوبالوهلوق ناو ىصنب كلاادسبع
 : دشنأو رهدلالزاون نمةلزانىأ

 [ وأ هنعدتلا ىذرىاصعلا ىلال لا روث ندم ةدرصق نما ه

 قوستيو اعزاناهلاّن < » قوشمداؤفلافورعمأت أن
 لجر بشد الن أب اظل نير ع م دقت لاق ىوحنلا ةلاضف ىأن بد نع ىناغالا ىف ير غلاون ا« حير 9
 3 هيفار ع شرك ْذ ف هيد هلت ناكو رو نب دمج لاقف هداج الا ةأ هاب

 قورت ةاضعلا نانفألكىلع © كلام 4 -رسناالا هللا ىنأ
 قدرط ىلءذوخأمحرمسلا نم« ةحرمس ىسف:تالء ناانأ لغو



 ىسأتلا نم هل عفووسا عج ةزملا مض؛ئسالاو ةقاثللهريمكو وثاساو ة-حرلاوهو نانملا نمّنت
 نمانههللخدمالو نزملا ىنءءئالذنال اظاحأ ةرززم-طلا خد 55 ندو ماس هن نبالاق ءاد-تةالاوهو

 نعم هنأ لمقدقو ريعضلا ىلا لعل !ىدعورادلاقدذ" ىلع ىطقا لأ قانقكل لوقو ىنعملاث مح

 ا

 ا قاعسائأ اذكالا ضرغلاقب ءارا هنن نبك ض 9 2 هسغن هادعف ىيكاه وأ نلت ىنعم ىذو

 | روك ذملالعفلا ع نم هم. شمهفص ضرغ ةبنثتءا ارسكو 0 ءهلوقو ميل باين موظو

 | مازح نيدو رعج ةدئاإ هعب ومس اءاقلا نوك دو ةلامهملا خفت ءاز هعو عضوم مه ءاءاحلاخ#:رمملاو

 د ىفالا ارعشهل فرءدالو ىاغالا لاق ىوه لا مهاتقنيذلا ن نتا دنل السا ارعاشىرذعاارحاهمنا

 ا اهوجو زو هرقغل هاءاهمأ تدأفهعلاامطقن هني وهو !ميوهناكورجاهمنبلا عم تننءارن ع

 هدعتتتامواديد_ثاعزح هماعءارب ةعتع - ن3 .هللا ه+زتاموةو رع ءىنضدتشاف لامىذءاشألان مهىل-رب

 جرغلاوأ#حرخأ وه امهم تعب نبذه لاح تا ءوللا عوريلا ن ايفس بأ نبةيواعم غلب ولد 0

 اولاقفهلاخالا يده ىتذهمل المك ةفر هب ساي عننا عمت :كلالاص يبن ءىباكلا قدرط ص

 1 هللالأس ةي مع ىف سا عنب اثنأراخ تامدقو هاذا م- -ميديأ ىف قةخمن بحلا ولابد لات عدا
 0 مارح ن هو رعاذه لِمقف هنع تأ ًاسو ىتغلا كلذهن ىل : ءاا_متةيفاعلاالا

 (( قاغاوىدسنلا زاثلا نلَءْثا 0
 . دشنأو هحرستمدقت

 اهاضرىنه:عأهتار ا # ريشقوما ع تيضراذا])

 ةدعنو ةمرلاو ةاهي شى «١|ءاو ميو ايات مىلقفر ,ءاش ل قءلا ريح نى متالوف

 اهافصفف ةئسالا ىذتالو د4 ري-سقودد ف فو.ساومتتالو
٠. 

 ْ ىنعم ىذر نع هزيغلاقو تيبلادشتأو هنع تدضر ىنعم فهتءلعكدضر اولادانعرىرهوإللالاق

 ا ىضرل-+ قاس كلالادو تا ةعبب رز, نى عكون : لماكلا ىفدربم ا لاقو فطع

 ريعكو اذا تاوح ىننعأو نعى أف وذحمدتلا ارجاربتخو ةليمق مذ ريشقوشبو ط2 وهو ُهض معن ىلع هللا

 نمةرساعلا ةقمطلا ىفاذ- © فمك علا ىعنجلا ارك ذدقو هليمقلارابتءابهثنأو ريشق قب ىلا دئاءاهاًضر

 دشن امم لس هان ءاع# وماللسالا ءا ارعش

 اهنكا اوك الاانل2 كح اذدحأ ابق رئالةلمل ىف
 ملءالالاة باك ل !تايبآ حرش ىرس ثلا ءاكحراصنالا شعبل لمقو هنوميسالا# دي زنبىدعلا ذه
 ْ ىلعوري-< ن نعت ناكوأ ككاو 6 هاام4 ا ربخ وا. ملعا مق عل ظدال هلخا فسخ هكر

 | قةمىب هلا هنال كدي فل عا ةلاريفذلا ن مالدي كا اوكلا عفر ىلعتدبلا اذهبةيوبيسده شت -ادقو

 1 لدقو ىوق أ هنملد.لاف ناو الا ىف ماد ائال نسح !ناكندخسأن ملدملا ىلعس دزولو

 اهنلاطن ن ! اير تدَئْشَأ 01 ول ةكءلمىلا ىبداق قاد ثتندلا

 ابئارت أسمئاز ذا.تانل_كععلاو هلل نم دمسطان 0

 اهحاضٍب زاك | ماروس د |نلا ع هاذا 1 ةلملاب

 ؛ ةضخحالتاينالا هذه نألاةناقالا ىخاصتسأر 0 وفض و _.فاقلا نا رعد اذب و تدنلا هليلاب

 اهدعيدازو ورمعابأ كي ىنوالا سذرجلانيحالجلا نب
 اب دانتو هوس 0 0-5 21000

 اهقاوعام شان لا لغم يه توعحا اذاهيصع كيلو

 دشناو



 ا(

 اهوأ ردي ةعقو اهتلاة تام أنمتيواعم أن ايفس أو زدنغوه

 ه.كحصاروت اء ءانلاىف ٠« ادغمىل كاببراب هيلاحر كإويكاكله 5 ىأرن مان هع هلل

 كرا كلو ا ذاني #:سلا ف ثيغلك نم هيعاولا كا|ةهاد_غ سك ءاقلا 2

 هيما يه ةادغلاانأف ©ىراام رد كد هن راذح ق>موملاف « ىراامرذح تنكر

 هنواعممأ حوا 5 ادغولئاق بر لد

 تسبلاو اهتو قرطعمو تطقساذاثالذو تلحمأايخ ىوذت مونلا توخحاصعلا فلات ةيواخهلوق

 فودوم الاي دقو ىممامدلا نا لاق برب رو ر حلا فصو نم مزاد ال هناىلع كلام ن اهيل د2 .سأ ا

 ةلئاقد أس ابرابىأفوذ#

 نسل فرحي

 ((ءاسنمأنصحلا موقأ «ىردألاخإف وسو ىردأام 27 دشن

 كش مأدهاو اوشىفه>سئم دعت

 61 هع اهتيبو ىنيب بحلا سقت نابرايف :

 بلص أ ةدال_و فل اناداح مضلابلجرلا داج لاقي باصل ادي د#ْلا مزلالا تاكساو ىلا تفقد داجلا

 دشنأو داحوهف

 لج ةرادي موب اهسالو )ل
 مسانيم#< لج ةرادو خلاص نْ:مثالمون برالأ هردصو هروهشملاسقلاْى ساه ةاعم نموه

 : دئنأو ريدغل

 (عبرقلامظعأن مهيءاقودقع ع [عسال ناعم الانودوةعلاف را

 2 ذاممسال هلوقو ءافولان مرمأ ف هو

 يب نيعلا قرح إي

 « ىلع دهاوشإ
 ((فاضقاىمالاالواىذلاىنخأو « ةبايصنماهبامىدبتفّنم إل / دشنأ
 هلبقو ىرذعلا مازحن هو رعل هدمصقنماذه

 تاسرغ ىلا ها كرك اه يقاتل ضر لال 5
 فارظتناو مويلااجوعءاعتصي *« صاعنلالهءايلعنم”ىلياخ ةديصقلالوأو
 نافكت اهيد-حو نماىانمعو «©# ةعولءارفعّرح نمئدنك لع اهنمو

 نافاتأب ماعنالاو سانلا نم ٠ ىوهامّت.نيتثالكتيلايق
 نادب تامسارلا لامعلا 3 « هب سلام ءارةعزم تام اهنمو

 تاكل نمىدم كل * اهحاتحي تقلع ةاطقرن 15

 نالدخدل دل تش 8 * مد هوقو ةاشولا هللا ن كلا اهنمو

 ىناكم لمأ ىت 7 اشاوش كا ا<:_ساحاماذا

 ىلنافكل 1 0 37 بناج لكن م نوشاولاى 2ك

 ىانأتومرمض>ح العأب ىرادو ه«« هراد ةماعلاب شاو ناك ولو

 نايقتلن رمشألا مون ءارقعو « ىتاليقذا رشا ىو ه "الفاو اهنمو



 فاعلا قبلا اهيأ كبحي ىلقنا م عيهللا س لأ

 ناشو لغش نم ءاودع ىلع *قر آطكيلادبعأن أىوهأو

 نايواحت 0 ءاكد 5 اهوشتددزاف جاهد قالأ

 نابوبر غنم نيدصغ ىلع # م ل واجن

 نآورعتاذامركطلا شع هوزحأت 0 ىدحاصلت راع

 ناينقم امتنأ لب تلقف © بد 0 رادلالاقذ

 0 اعلاف 1 دق ىلقَنفزئمْرَةمناق ظ

 ا

177770772777023 

 نادريغبارتغابرغلا فو ىهلست ناين انابلا ناكف
 نادنانل لاذ هناناناو * ورعمأ آ عمدتلا س ملأ
 العاكرابتلا اهول_عب و * ءارأ الزل ها ىرتولو
 ناميوأ مولا نم نيب * عبسرب ,ريسغ قّرغتلا يدا

 قاع غئتمل نا م وللا القأ د دعس نب مدح نماك :وخأامش

 ىلامعناق ةماعلا ةيدوأو * رختافءس اترواجاذا

 فاوغلا قدوم هئابست كب *« ىعتباو ب عمساذا موقىلا
 ىناع لوقصم حقو رذاحي 00 انمهرىممأرد_ت>حالوقو

 ناجل امالظ حاملا امو « اذظ حالا هلو صرذاحي
 ناجنمم تكن جأ اذا © بورحاأت ددسع ىنرتإلأ
 نانيلاض+َرِبذهم "ىلع » مس ىتةبرف كلهأ ناف
 ْ نائ-سلاو دنهملا قحالو © ىسف:نودترضفام كألو

 ١ دسالادروالفهبلسرأف لع ىلع < تاعراضدسأب هلا هدو ناركسك, هلماعىلا حاذعطا بتكولاق

 ا ةلولغمىنعلاهدرو نددلا ع نمهبقأذ رد ىلا لسرأو مايأ هثالثع -.>أو رثاح ىف لعذ هب رهأ حباخحلا ىلع

 ا لوقا شنأدسالا لارد><رظنالف دا ا
 ك#و فناوذ هداك ه كنضلا < ىنثيلوثمل

 كنثلا عانقتتلا فشك نا ه كتفوهسفنىفةةشو
 ْ و كرابلزنمقحأوهذ ه

 || ةديدش بثوب ثو خر ردة ىبعهنمراصالف هول مقأو ىطةوةديدةرازرازدسالاهملارظنالفا

 || اهتعرمصدقةمخةناكد_سالاّرفنهتاوهل فيلا بارذ طلاخ ىتحةيرمغهيرمضة فيسلاب ردا هاتاتف

 مرك أواعمجب سانلاو حا ارب وبكل ومود الا ةوتد ومره لعدد قسرا

 ا 0 نعرخا قف قدر لول ا ا :رباح نمسحأو اردح

 ا اوحو تروا 0 .رلا عم كنماعينكو الماىناتآ ىأىن .وأت هلوق رمساين رام يدحت نيسملانم ثاوحو 4

 ْ نبل ا ميقا م نمءاشلابةهفنلاو كالهلاوهو ملا نيولا || ضم طاغكالسهلاوا
 |١ ىذلا ناكل اءاود- ءلا حاصلا فاو دملاو نيتلمهملا لادلا ذو ثيعلامض:ءاودعلاو ه "م ىيتناناو حمجناو> تاداوس

 ا نيغلا ضي َّّت درغلاو رادلادءباضأ اودعلاو هسعناوماضد أل غْشلاءاودعو هءلعدعق نم نكئمطدال نمالءاحنالا نم 4-هل

 |١ ناثبلاو معانلا صرلاو قالخالارهطمابذهملاو ناهكلاوزنملاو رصشلا نمبرمضءارلاوةمعمملا سس
 ١ دشنأو مداصالاف ار أ

 د م( هيواعم مأف هاي 3 ادغ ةلئاةبرايز)



 ة:كمأ ىلع هلا الورشملا لا نيبئان فيرس تاوهننب كك ين هلوقو انما

 نوكسو نونلا خف: :ءالجتو ةبرمض ىلع ف طعةنعطو ماس ااندانءانلا مط: قرصصدو ىرص نودىوربو

 بيطلا ىماالاو هلق اراد نبأ ع نم ىرديال ام دي دش ىأس "وعض لاق ّ ةعساو ىَأةنعط ةفص ملا

 )َ راهملاّ نيب , 1 معو «* مهفلب أملا ل ماجلا اعد ) د

 اناوأو ىدايالا اجلا ن هب راج داو دىنالةدمصق نمو #
 راد_سلاق ةناش مورأف «راعت وقابورسن 2

 زاطل واه زن ظلاو_هل « انىح توق برس ناكامدعب
 رايعتم_جعةيص: رنصمو 94 مف نطن م مهرارد تضم اكرم

 راوهناسو رلامهقوذخ نم 4 براقالا نم ن4

 هرسكت اوصل اوأ طخ اهلك لم هلا نيسلارمسكت راق 1 ةفشملاةدحولل ايلا اوما تشاو » ءارلا مضوءزمه لا

 رم وشو عضوم مسارا ثعتاذكو يجو مالالا نوكسو ءاغلا ضن وهو مت وسلؤت نان كالقكو ا وم

 نمهلدحاواللدالان مهعانج لعاب لماخلاو ةم#ملانيشلابو ةلمهملان علا نوكسو ةءدوقلا هايملا

 لاقي ةدحوملا ديد.شتو ةومهطا خو ملا ع دبل :وملاو هبابرأو هتاعرعم لد دالا نم معسمطقلا لمقو هظفل

 هلي وطلا لهنا ى موناعج و هلمهملانمعلا مط حوخع 2 مائى ءلاو هنئقلل تناكاذا ةلد وم لدا

 حالا اشو اجب عيا قوص اوعدك اأو قانعالا

 افققنأإب قضاياه يمرر كنار

 ((نانبلا سخر بذهم ىلع « كبس تةبرذثاه أ ناف )'
 لجر ناك هنأ ىنغل: لاق فار ءالاناع نعل صتمد: سد ركل بعت انارع قالا «يرعأو

 نجاحا كلذ ذاهتمحانور حله أ ىلءراغ أ دفاعا“ اكاؤ كلام ن:رد>عهل لاس د 4 -هملدح ىنذ 5

 هلال صوال ف هياط ىقداوتجالاب :ضارو هيرد نعالتب هذيون ةماعلاب هلماعلا بكف فسوب
 اوقلطنافاريسأ باونأو ًااردخاولتف مهنا اهظعألء جم لعف- عون :نمدتف العراك

 اهفمهيقثوومبلانأمطافهبز رحثلاو هلا عاطقنالا نوديرب مهناهملا اولسرأ هنمابن رقاوناكاذا ىتح
 ه1 اجلا للغد ألف جاجا ىلا هدم هبه .وؤلماعلا ىلعةباو مدقوافأتك هو. ةرغهماوناضأ
 نامزلا لكون اطاسلاءاق>و نائلا ةءا 0 3 ردخانألاق تن ن د
 مهبو ناوعالا ىملاصن مدح ولمتلاه سرك أريمالا ىنالن ول لاق كنان آد كنمىرح ىذلاامولاق
 هللاق اردتم ىدقن ةملعتن كوالا طقاس .راقتمقلام ىناةالذو ةتمع رخصنأ نمىد>ولونامترغلا
 الد سافمل هات تن أن اوك ة:ومانامك كلم ةوهناقراضر ةاغراسأهف ,رثام فك توفذاقانا اجا
 ليكمتناوالا هلئاقتك.كراتبات_سلاناف حاجا لاق ةتحلا تر وقو  ةنااتمظغريمالا هللا لأ لاق
 نعلا ىلا عب رخي نم ضم .ار د لاق نمل ىلا هنل سرأ و ةقنع ل ا كان
 لوقب[كنأو ارش علمت

 ناوخ ىنةراقثال مو 00 ابنك 4 تدق ىنوأت

 ناكل اذ قدابمناطأ ىوق داوعال داوعلا ىه
 ىلا ىلع مئاعن رىث «» ىندعنيلعأدتتاقاماذا



 ل

 ىبصلا ىلءقلعتىتلا ذب وعلا ىهو ةمق عج ماو ىذداوىأىذ نءابتل ئاهيطأف المااهتيتأ تقرط

 تفرصناىورب و ذو شاك لصالا ىلايسنأالا يقك العالي < هسامقناكولو>هملع نأ لو#و

 دو ءافلادع:ب رراث2 | ىلعديده شتسا ثتبلاو عك اتصل ىألوجي لدي لو تفر الدب :

 ماكآ ودعص ىذداب لب 2 ١

 ًأداصلا قب دوعص عجبتابقعلاةلم-هلا مكي دعصلا و تاصأودع_صئذ ظّواد : ئع .راغأاهد رز ل 1

 ا دشنأو عترملال تلا ىهوةك أعجدملابماك " الاو ٍإ

 (( هللجنمةا.هلا ىضةأت دك « هلل فتذقو رادمسرل
 دشنأو ملا ف رسؤهحرشمّدقتتيبلااذه |

 (( ضو خريجملا جالدءترعز 1 انهدوءانس قينسكن سول

 اهو أ ىدابالاداودىنال ل مقور ب سدقلاْىرص الة دمدق نموه ؛

 ضرب حرام ىفاهبح ءىضد د ضرصو هارأ قرب ىلع ىبسعأ

 ضيق نيد هلال عدرع ع 7 اهتانكو ىفريطلاو ىد_تغا دقو اهنمو أ

 شدرجدنءنارعللا قاتخااذا ةعاسسانلا ف نخدم ىتغلا نأ 3 اهرثآو ا

 ا سأروشو خار_«”مجخراعثلاو باحملا ىبملاو أ.ةحاناعل عم لاض.موواضمو ضءقريلا صمو

 ةروه ملا ةقاعملا ىفهلوقريظت تدم لاىدتغادقوهلوو اي تانالرطمبو لل دل :

 لك.هدراوالادرقدركع وه اهتانكوىقريطلاوىدتغادقو

 |محضر او ماوقلا لهن عم رت ول ا امهم ندملا لمءو سرفد ريدم و

 0 هر وهو ضر هد رب ض طرح لاقي تت ثولادنعود رااندصغلاءا ارو

 ةلمهملا مضي قينسو روثلا انه نسلاو بزواوواولا د ككلنا رءادب هاش [هصلا ىفىرشوجلا هدروأ
 لجرلا انو رولا ذه نأ ىنعملاو لاما ىلءهيصنواعامتراءانسو لم>ةنكاسةمشةونوثلا ددشتو |
 ة.شد-ولاهر ةيلاسلاو ثترعز لوءةهمىنعملا ف هنالن سعضوم ىلع فطعاف“ دواع_ة2سهىأالوط 1

 ريعفلاو ريسلاريثكس رق ىأجبالدمو هوطلغ د ةف أنس ىلءفطع هنأ معز نمو لج مسا هنا لءةو

 دا ضوولاريثك ونلا مضر ضوهنو ةلداقلا |

 هلءقو هم مس اءالعرلاو كم 2# معاش ىفاسغلا ءالعرلا نب ىدعل ةدمصق نموه 1

 ءاّقلا ةقوسو كولم نم « غابأ نبع ني لاانكرتك
 ءالغ ةدفص نمةبرض د0 عل تان و مهند كودو

 اجلا مل انا ل بر تا تلاع تام ينل
 ءاح رلا لبلق هلابا امساك وب اسم 1 اعد نم تيملااعا

 ءاملاف مهقواح ساناو 9 انام َن روس فمصع ا

 ءاغشلاب ف تبعأو ه# ىع الادب ى اهف لضد سو.عو

 ءاذلا سه نب ٌندود ] د اولاقو ب كارم خلا ةباراو_ءفر

 ءامدلا ىف مهني :لمإتاّت رجا # ىتسحرب ريظللباقعلا امءندق

 ب درعللةعف و ه.ّشتناكةهقرلاو هذ وكدا نحب 6 دومة مت نءغو هوا هيما ذر غاب ن يءتدملا هي ررمضاعر

 لميت فئصااهد بدأ تييلااوأ اودو هلاحائرس هلاباغساكو ءاعسلا ءام نب ,رذنملاابف لثق



 الكوم ورعمأ ركزي ناكو « القأتو ةركس نع هاقادك
 المدد _:اعن_هرئرضالكو « افوج انما نيا هل ناكو

 الهح ناك نالهجلا هنءعرذغأو « الهاحناكنا معلانبا بتعأالأ
 اليم ىهالا طاخم معنبا ىندحي © ىنريشتسد ىرئاذام ىللاةناو

 الو 21 نأ تلاع اذارخاو © 22 ماقام مزملا رادب مقأ

 لبضع يتلا نما انفان أر.« امذسن برسل تدع او سانا
 الص :ماجصاصارتع ىسقلا ىو 5 هبومهكح ناك اءن.در مصأ

 الم_عم رصقيو مم-غىلع لد, « اربخْنركزتلهاهللاقتف لاقنأمىلا
 الكحبتو اهب اعس سهل 5 ةعاضد نم امج رمصدأ ام ريخ ىلع

 اهرخآوهوابنمو
 الم_عدو لكي ىت_> هغابيل * نكمل سأرلا ىهامشل بج قدوف
 القنتلا نورثك لوقعلا فائدخ ه« مهلفأ الاسانلا تد-جو ىناو

 الذ>ضالاد.سادمءناكحناو « هنو ررثكجلالاملا ىذءأىنب

 الوحم ةوشعلا فاض< ناكناو « دل -ءدالوألاملا ل-ةام-هو
 البقمكيضربوفونا كّمز, « ىذلابدوعلا ٌئادلا كلوخأ سلو
 الضعأ ص الا اذاىندالا كء-اصو « انمآتنكامقانلا كوخ نكلو

 مثلا نم :ركسلاد ارأا ءاركسلادرب ل لاتؤثيسلا مذ ةركس فز وحي له ىنعح الل مق هناودحراشلات

 اذاا:حهلتناكحداوهلالوجلاو ههأ ىف تدثتل قأتو نوهمعدم-ركس ىفا مما ىلاعت هلوق ل#ثم
 طلاخ أ ىأ الد مسالا طا هلوقو ماهةسالادرب لو بتعأانأىاالأ هانعم بدعأ الآ هلوقو هيث ”ىه
 ىأ مقأهلوقو هزيم أ نأ يجيئءامزيمأو طاخأىأةلءازملا عضوم ىف لدازأو ةطلاخلا عض وم ىف ىص أت

 هبشو هن. درىلا بو سنم حنرلا ىنبدرلاو اهنءلووحت ناب تريغتاذا قا ىأرح اوامْزح ةماقالا تناك ام
 حز لومعم لصتمح ضو زيهاذابارطضالاريثكص اّرءو رثتنمربغصاض هاو نال بسةلاىون#
 ريخ ىلع هلوقو «بفةنوملا نو متم ىلع ىناديالجرف رعت ل هىأّنرك ذنىلههلوقو همفابكر دق لصنو
 ىألكتلاقي ةمنغلا لكبتلاو افءاهيدارأو اا عيباهبدارأناسانلا عئاضب نم ةءاضب نم ترمص:أام
 را ثأوهو اذ طهرغصف ضرعلا لملف ءا هلا فلي وطوه لاقت داو قهاشوخنا شو مما

 هب رمق مظ ا شدجلا هل -صأو عابتالاو نأش لاريثك لفتعو ه-_ضرع ل قوءاعسلا ىف بهوقداذا

 لوخلاو يسنلا ص لاخلا شلاو تاتزةةمتاهمال ةلعدالوأو لاملا ل ءلةامهو ىو ريو الثمدل
 اًذاوسنمأ اذاا.ئانكل_:ءىأنيىذلا كوخ أو هىذلا أو ىأبصئلابقانلاو لاوخالاميركلا

 ٌقانلا ىد:ءزوجي ومتاعووأ لاق ةصلا عضوم ىفر دصملاريص سه لاقو هسة, كناعأف كلءاجةيئانك تبان
 لضعملاصالاو دتتمشا مالا لضعأو اعونصمتيملا اذ_هّنظأولاق ءاملافذس ف ىضاقلاكدود#
 ا ناودلاح لمين ةاصخخت# ىهتاددشلا

 ((لمانالاهنرتفصتةيهيود * مهنيب ل سخدت فوسسانا لكو ل
 كلك مادهاوش ىفهحرش مدع

 مم لللللللللاااا1اا1ااًا4 ل 7+ >- للطآطرتبررللبلبصلللا

 ((لو< ماقىذ نعاهتيحأ « عض صوت ةرطدق ىلبح كثف لا
 هذعدو ةرو« ثم ارح نب س.قلا سها هةلعم نماذ#

 لوح ملاندنءقشوىشن *« هلت فرةغااهفاخ رم ىكاماذا

 رهاوش 6



 سا

 ؛ نأى سفن كلذبب .طتاللاق تيد ءطعنو هل :ةناذملا هعفداف امماح .رأعطقو انةءاجدسفأو انتلك

 000 لدقيو هذ برعلا ضءب ىلا ههف دناناف ولات هني دت اك أدقو كَ ىثيخ نالت اتىرأ

 مدالو أ او ذغأ او ىداو نول: ة:ىنوةهدنأام مهللاقفاذه ناكمادلو كال نوكرف تان 6 مطعذو

 هل-مق نوضو# مارأامت 0 .] او هريغىلا ن2 ملاهدلو تدقفاذا ةقائلا نا نولعتالفأ

 11ر .ءلالاولا ادم مهءمنول: ةتواع» موا 12 ندسن مهنم ناك ن م شد رقباءشنوءم

 ال 9 لوق.كلذد:ءفة تالعوأ 0 هه اس © نكلو ىلاصلا اذهلحأن مائناو 0 >اوانثان الد ةنال

 هنسلالاوشروهش نم صنلاىف 0 ىدقاولا لا اهلك دعا«

 قص*انا 4« حرخأو» ةنسْنيناعو عض: تاوهو مو هم 1 ءهللا ىلصهللا لو مر امنع ع نمورساعلا

 بلا طابأ ٍلسو هياعدتلا ىلص هللا لوسر ىأ لاق سامع ا نع لود نم ه.ؤ دة مسد ىلا ”الدلا فىتوبلاو

 ىنأ او رب ناالولهللاو لاف ةمايقلامون ةعافشلا اهب ءال رسأ هللا الا هل إال لو م ءىاهللاو هسّص سى

 هلوق معسل سايعلا هملا ىئصأ [ةهءتقش كرعى ىربلاطوأ ىلعتا 1و اَماعل تاولل ىفلزننيح اعوحاهتاو

 حعسأ ل لسو هيلع هللا لص هلا لو سرا ةذ هاش ىتلاةماكلالامهثلا اودقهللالوسرايلاقف 0

 لف سلطت أذ زانج ضزاع ملسو هلع هتلا ىبص ىبنلا ن' سامع نبا نءىئالدلا ىف قبلا «حرخأو»
 تلازاملاق ملسو هيلعهقلا ىلص ىنلا نعةشئاعن ع قوبلا« حجرخأو »معايارب اريدناثد زج . اجرك تةلصو

 بلاطىنألوقترك ذاعرلاق رعنان ءىراخبلا «حرأو» بلاطو أ قو ىت> ىنعةعاكش در |

 بازيم لك شدجب ى>لزنيافى ست سيربا لا ىلءيسو هيلعدللا ىلصهتلا لوسرهجو لارظتأانأو
 لمارالاةهدعىباتيلالامث « ههج ومامغلا تسد ا أ
 ريعنأت طامو كانت ادّملهللا لوس راب ل امو ءاحا أ ارعانا سنأن ع هوم .نلا ل الد فقه. ا *حرخ اود ا

 رنغال > اعاةمطات دغاعد ضان | ةسعمأ ها وللا لاموني عقر ربط معصم م 22 مصالو طب ا

 كف قرذلا قرعلا نوط اراسو اوفا د راينا سلا قل تح هرب“ ىف ١ ديدرافراضريغاعف ثنا ادا

 اندشن نم 6 معترف مح ناك وللا اطىأ ردها لات م هذجا ون تدب ىت> و هلع هللا لصةتلا لور

 هلوةتدرأ كن'اكهنلالو سراي لاف ىلعماشت هلوو

 لسمارألل ةهدع ىباتملا لات * ههجوب مامغاا ستسدضدأو

 لاصار همم: هديت وذ « عماقل نم كال لا ةيزواخم

 (( تاو هد ملدلو ىذو «» بأ هل سداو دوو برالأ) دشنأو
 ن امز ىلحت:ال هال ه٠ ههدو حق ءادوسةماش ىذو

 1 مرعب تاس نسمع شنو لدكو
 ىناثلابو ىسيءلوالاندارأو قدحطاورمعلى م لمقو ل نم ىل>راثاس . الا هذ هنوعسد نبا لاق

 ىلد*الهلوقو همطغتلا اووي مهالو هنجولانمادبامدسولاّرسو رمقلاثلاثلابو مدآ
 3-5 نانك اس ءقتلاق هدو 20400 او اهنامز لواط: ناوىأنامزإ

 01 نان دلو هل»حو دولوا تءعةءاورلا ق باو هلا ىب لا لاو فخ هنال خفلاي فام لا

 تاكرح نم نك, ملاذا مود هوأرو سكه لع درمأل ل ماك ىفو ودولاب 5 ًاةاواولاو

 1 ةصفلا ةفلتح و نما فكالذزوح الولاق ثتدبلا دشأو نيكس ّدلاه مفر وح بارعالا

 ((الم_هتولك:ىتحهتاقب ه هلانتنل مئاشل ءبجقد وف ١)
 اشوأو ١ تت 2 0 رولا نماذغ

 ا قرف كي أنا عنصتس ار دقو افرسشمهمظءأوا:سمهربك اوال مويلا شد رقلضفأت نأ هلاولا ف



 ]مو

 حدلل يسانملاهنالريثكشلاهبقئاللاعضوملا اذهولاقاعتنك اذابردعب ىغاملاعوتوىلءىسراغلا ||
 كلمةعزجنالل ياقَدلا نماهانعم ىلءانهبرءاقي لق<حاضنالا تايب حرمة ىفحابصملا ب>ا دلاقو أ

 انور ف ةداعلا ىفالل_ كول لا ىلعأرطددو هنكسل عئالطلا ف لذ بد نأىلا هلثم حاحي ال ل ءاجأ| |

 ثيدحلا فن ساهن'اك هل بقاسم عطقنم مالك نعفرت هلودو لاق هدال+اوريصلا نمكلذدنع مْمرهظ ١

 هيشهنااذها هلو دد> وود رغو ىد راغلالاق لاخلا ىلع ل خدت النوتلا ذهن اللاح عضو م ف سدلو

 نال ئالذامغال- قو ىدنمدل اكاح وم ناك ناو نعذرتراصف امظغل اهيشتة.فانلااعاعر فام

 توصاعسداىأ اهماغبالا تاوصالااهللذ رخ الالاتاك ىنالاعراضر لياعتلاو ىلءاعتلابر
 ىلاوثأ عفرت ظةابىفاهصالاحيرشلاو أءاور واذكع تيبلا اوو رنورثك الاو حامصملا فلا اهماغبالا

 لهأ نم هلثم ناك مامسالحدممهدنعاذهو هصخت هداك ىصان الص 3 نأ ىلا ةراثاىلاوثأ نعفرت ||

 تيبلا اًذهدعنو يعشأ رفافرسشوأ ةءق رص تءفوأاعرد رب دقت لوهتملا فذحثدبلا ىف ||

 اوامةوز-غلالكى ف ه مهئاارانأو تف
 اونانمهوانلدأ ند محتامأامى :رعمش ثمل

 اواف انامق سانا نم « مكحون.افانبأمغ 1

 لمارالاهمدع ىباتيلالامث «* ههجو مامغلا قستسد ضدنأو دشنأو ا

 اهوأو هيلع شد رق الا قفصدو لسو هيلع هللا ىلص ىنل ا اهبحدعبلاطىنال هدي صقنماذه ا

 لئاسولاوىرعلا لك اوعطقدوو « م-مفذوال موقلاتأراملو ا
 ىلل-ضاثنو هلوح نءاطنالو 35 ار_ ىرين هللا تددو حيذك اهنمو ا ظ

 لئال حلا وانئاشأ نع لهذنو 0 هلود عرمصت ىد 1_4 هلو ا

 لانو ركم ىف رامذلا طو< ه* اديس كلانأالموق كرتامو لاقتأى لا
 الفب رواونار و رجالا دم. هلوق ىلع فطعلانب وصةم ض.أو هلوق نا كاذي لع دقو تيبلاضيدأو ا

 لاتو تببلاه-رسئدنءىراخلا حرم ىفرتح نبا م ىنيمامدلا كلذ ىلعهبننمتو اذهىلعه-فدهاش|
 مهّرضدامتمهعنعلمارإلاة مدعو ىفاكلاو نيعملاو ثغملاوأهملاو دامملا ملا فيقختو ةثلئملارسكي|

 ةمهللالاذلارمدك, رامذلاو ىرب وءااكب طوحي و اه جب وزال ىتلا ةربقملا ىهو هلمرأ عجل مارالاوأ
 لدقو فانمديع همس سو هيلعهتلا ىلصهللا لوسر مءبلا طوب أ # ةدئاق ه ءةباج-ناسنالا ىلع قحيام ١

 ىنلا نع ةياورهلو همالسا مكذالو مس أهلا ليقهني رات ىفركامسعنبا لاق مئاهنب بلطملا دمع ةسش ا

 ليه« نب د نع سيبدب فورعملا نسما نيد ق درط نمبيطختاووهحرخأ م مسوهيلعدتلا ىلصأ |
 تعب هلت لة ىن أن بدم ىنثد> لوقيبلاطابأت عملاق ىلع همبأ نعزي سلا نع هئانآنع ىولعلا| |
 عفار نأ نعل هاجت هيفزخ 1 قد رطن م ءاجوخأو ةاكزلا ءاتي اوءالصلا مانا ماحرالا هل د:لاقد تاي
 دح ا هبعم دمعت الو هد_ووللا دمعي نأوماحرالا هل هد هيض أهثلا ناد ىنثد> لوي بلاطانأ تعم“ ٍ

 دح أ نكي لوقي هْضشملا ضعي تعم لاقى عنب قصت نءرك اسعنباو راك, بريد زلا «حيرخ أول
 ىلص ىلا ىبءاةمفش بلاطو اناكريب زلالاقو ةعبب رنيةيتعو بلاطو أ الا لاسعالا ةيلهاجلا فدوست ||

 نو ةراسع لا تفرعدق هلاولاةذد_ءاولان ةرامعياموب هؤاج شد رق ماعم نم ةعفع و ةيلعةللأ

 هوذغأ ممخأ نبا ةوطعتو هنول مد أنا ممطعأفىف هوععصت أ املاق انملا هءفدار دمت ناكمكءلا هعفدن

 بلاطو أ ىلا شيرقت شم لاق بأى دحلاةناوأ “نب رقما د رطنمرك اسعنباج حرخأ وف ك١

 ص011 اا

 0 0 ا ا ب ا ا



 دعب مهطاسوأ هبدارأو ةوب> عبر صقلاو ةد>وملا فيفذةونبهجولاب ل .ةواهرمسك ل قو ةلدهملا

 هذاحلا ىضاوملاو فيسلاوهو ضب أعمجهلو ريدك ضب و مهو رىفةمضاملا فويسلابه-ميرمض
 ُثيحةفاضا مكامعلا ىكثدح هلو5ىفو ىنمعلالاق ةفصلا ىلا فوصوملاةفاضاب ان نمهيفةفاضالاو

 مك ناكم فرظا مناف برضا فرظأا ىلع لب تاق لاهل ىلع بصن ثدح ىل_<وان رعم نوكمف درا ىلا
 دشنأو مهعطنلناكم فرط تخت نا

 هلصاوت ليلخ | مان ريمان د هل ندمتنامُث مح نم ةديراذا ا

 ةيومالاةلودلا كرد أدنجيرعاشةرارزنب ع. رلانيرعثملاهم-اوةيتحتلا ايلا ىرفلاةسم>وأهلاق|
 ةداراضن أل اّقيو بويهاةئماع رذلمهملالادلا فو ةيتحلان روكسو ءارلا حن هدي زلا ةيسسايعلاو ْ
 عوفصض درو ةحئارااة .ةكلادرد_شتوءارلا خمتابرو حافاذاب مطل متن لاسقيو تدهت عدو ا

 هملافاضالاذا هفاَض ال !نعة-ءوطةمثي>ولاعفالاالااهءاءالاذا نالرهاظلا هرمسغبر عقم تدق ا

 دشنأو اذاباوج هان أو هءؤالماعرمسمدالففاضملا ل مق ىفلمءدالا

 1 اعمال اهشلاكءىذدامدت هماقو رلثاق م 0
 نإ ىلعارب دق هلع ىلا للسةو ارودندرغا ا ىلا فاضموهو فرظثي>و ا هوعقماعلاطوةبرمصن ىرت ا

 لوالا ىلءو ىنمعلالاق هعولط لاح قارهاظوارق:_سمىأ فوذ# هرجسخو ءادتنالابعوذ صال. موس

 هسا ىرن تناك ناةماوعةملاوأةمؤرظلا ىبعةبوصنم ىهف للا فضت(لاذاةيرعم ثيح نوكدت ْ

 دشنأو نداىف اكدرفملاىلاتةيض أ ناوةينيماهناليقو لاماعلاطوةيرصنوأ |

 نامزالارباغق احا هللا كل اردقي مقتستامد> ْ

 اضن أى ذاملا ىلع قلطد وىفاءلانمزلاءارو هد>وموه “نرغب رباغلاو زوغلاحاضضلاو هلثاق مسهل ْ

 نيلعفا مهم زحتيبلا قودادضالا نم |

 «ءاحلا فحول ْ
 (ل_ئازتالاحال عن لكو » لطايشاال_امئثلكالأ)) دشنأ||
 ١ ديملةدمصق نع2 مادهاوش فهرس مدقت |

 ه«ءارلا فرح
 «بردهاو شو

 (( راع ب رو ك.اعراع »م نك مثال ناف كلوا قي نازل دسسنا||

 دشنأو ةفمفاناةروسكم لا نادهاوش ىفد-رسمدقت ||

 (لاثق طخامأاك ةسن اي « ةليلو توهدقءونب دايفلا

 (تالاع“ ىو نعفرت * مل--عىف تنذفوأ اعد

 هبسف مؤحنإا طلغو حاضدالا ت امدح راش لاق ش ريالا فورم ملاىدزالامهفنبكلامنهعرزملاذهأ
 هياعصأ طف هناهسف:فصورلعالا لاق حايرلا نم لاعلاع.جتالاعلاو ليجلاللعلاو اًرممطبأتا |
 هذحو سهنلاة ماه ىلءلادعتالاذ ميرشقتبرعلاو مهلة عيلطن وكمفو دع نم اوذاخاذا نج سأر ىف ||
 هباصحالا مف اب رب ىتلا ةبقرلا فارسمثالهب وثعف رتاهلاعجو ةدشيسمتامنال ارك ذا لاعشلا صو رظالا||

 3 ىببهتنا ا ىلعوأهبدهشتساو هرورض نعفرت ىف نونلا لاخدا ىلعتدملا اذ_هقهبو.يسده- شتسأ

 ئسراملا

 - هه
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 مسد مشل تر النمو هريأد « هطرعنود نم ف ورءملا ل ع< نمو 1

 طر سانلا مظدال نمو مده 00 هحالاسد هضوح نءدذال نمو

 سنءاقتلا نايسأ ماد رولو » هتلث.اناذملا بابسأ تاه نمو

 مدلل تيكرولاوعلاعبطد ه هتاف جاجزلا قارطأ ضعت نمو
 مهحتيالريلا نيم _طمىلا « هبلق ضفي نمومذيال فون نمو
 مركال هس مركمال نمو #* هقب دصاودعسس<ب هر خذ نمو

 متسائلا ىلع ق2 هلاخ ولو * هقماخ نمئصادنع نكتامهمو

 مأسد رهدلان مامواهفءدالو ه هسؤنسانلا لمست لزرال نمو

 هلص املكنتو ريهز ه أس ا ىهو ىفو أمل زانم نمأ ماك لارب دهب ةسامكلا ىشلا دلارم كة نم د
 نيد هنود وأ لمرلاٍق وف نم ناك امد مهلا ءاحلا حف: نامو>و ن.ءادلا ىدحا هنمفذ_>-ماكذتت

 اذكو هر اف ى:ءلءاموه ل-ءفو ناكماهعكورعوأ لاقو لادلا خشب حاردلاو هطربيوأ هدعسصد

 فال. الا غلبم نذ هلوق دس أ ىنيلءام امهن.ءارلانوكعو ةثلثم او مجلا مط مترحو دليءايلعلاو لتملا

 لكو لبق نا يذو ناطغو دس أمهبلعتلاق تغلاحت لئامت نال>الاو ل هيف فنصلاهدروأ تببلا

 هسع* ذو اهوقفذواهومع: ردو ب مغلارهظ:مجروهاملوة:نونطظاام>رلاو ماسقالا لكىأ مسقم

 ' | ىأ اهوقث رضاذا برداذا ةوارمض ىرمضد ىرمض لا قيدوعت ىأ أرمضتواه نعأ نود مال ىَأةمومذم
 .|عقيويقدلا نوكما جرلا تحت عضو ءاسكوأ داجلاْهلاو نمطلا كرعلاو برجلا ىنمداهوترونع
 ْ ترحلا كرادتىأ افاشكرهتلتو ىاعث ءااقةنحاط ىأ لا ئاهو ىحرلا كرعىألاعأأ ءاملاو اهيلع

 ١ |نيمأومب ىأت ىلا ةأرملا هلزنعنيمأوب يعنثاب كستأت مقا همدىفاجاءىل_اذااقا شكة قانلا تعقل لاق,
 ا رادووهو دوُعىأ د رج اك موش ىأ ماش أن الب رملا ىتعد ملا بردا سهأ اذهب عطّقب نطن ىف

 || دقت مطف متتءض رااذادأ أرملا نال برا هأ مني هنادي رب مطتف عض رب عطل غداعل ]ووو 45|ةلارقاع

 ةنك سمو هرب يظر ىأاذكى ل ءهصتك ىوط لاو ءازيتساو كمت تيبلا كل لاغتف هلوقو ثمع

 اهلحر تقلأ ثي> هإ-ةفهضعهيلعدت ىأ توبكتعلا ىهةدمعوبألاقو ةينملالاةوبرحلا ىه
 رعشلا د_بللاو معللا ظءلغفذةمو ةكوشوذ هحال_سىأ حالسلا اشو صالاّةد_ثناكتي>
 دسالا ىلع ظةالاو شيجلاديرب هديد- حال سلا مات ىأ لقتل ٠ راذظأ ةسأاذادسالاد :ربز ىلع بك ارثملا
 اشعلاهباصأ اذا ىشءد ىدعو رمصريسغىل_ءءاجاذاو ثعداثءلاقبد_هةءالوشعم ءاوشعطمخو

 ةلزتعريعبلل مستملاو لقت لاو ىضاملاولاحلا ف ةنمزالاراصتما ىلعميلدّدسا تدبلا أو هلوقو
 : دذنال نمو ارذاوهيضصدةرشبو موزسجلا ع راضملا ك ىلءهيدهشتسا مذيو هلودو ناسنلللرذظلا

 : لكو ريبككحلا ىفالا ىلا راصريخخصلا ضالا ىصع نم ىنهد حاحْرلا فارط أ صءد نمو هلوقعفديالىأ ا

 ةةءلفتاو تدلا  كر.امهموهلووو ىذاملاناةساامذهالاو مدهللك ىىأق فذح ىلع مذ

 نع ىناغالافجرلاو أ« حرخأ هنوم سدس ا_دلا ىلع لقي ىأس انلا لمحتس» لزب ال نمو ةعبمطلا
 ا لوي ىذلاهللالوسر معن اايلاقذسانلارعشأن مةمئيطحلا لأسهنا سايعنبا
 كفل ىعد و رح دسفأ 5 دا ةعاض رلا نكلو تدبلا « هص هرعنود نم فورعملا لع نمو »

 نا

 (ئامعل ا ىل ث يح ىضاوملا ضيدب « مهرضدعبابللات دة مهتعطأو )) دشنأو
 ٌ نم اهفهد> لولا يىتقانةئددملا ءاروزيّن حت اهلوأ ىتلا هتدمصق نم قدزر غال هنا لف ىن.علالاق

 ظرهئعطد حرا هتعطلاقيو هق.ةحلاة> وتةلانأدهاوشىف تمدقتةروك ذملاةدمصقلاوهناود

 مضبابللاو نيءلا خفف يسنلاىف نعطيك ىو _عملامأو ىدحوهاملك اذكوعراضملا ىف نيعلا

 طلغ داع هل اوتو

 اطلغن سيل ىمعكالا
 داعيد وع ىشد ى علا

 : مو ىل هتهللا فصو

 ها داهد



 لان

 72217 1 .ارطلاو ناس اا رمهحال فزامن ا ينو. ةوحو تاما مسي علا |
 ىاطلا اح لاق مذ زاتمدصقب نم ىلءرتمتال 1

 اهرب رهىنيرتعي نم ىلعململق ٠ تدوتعو ترقأدت ىالك ناف 1
 مهلوهيالوسانلا نممهيلزنمك نولا من الهعس ىفمهىأ ىلبقملاداوسلا نءسانلانولأسدالهلوقو ||

 ىوريو قشمديرمىدربو قشمدبمضوم ص دربلاو مهوخاودصقاذاداوسلاوعوريثكلا عج ||
 تيبلا ادهو قاحملاف هل« بسأ| لسا سلاو ءاضيملار جلا ى-_ءحرلاو حزعىهصدو اكن ىأ ادرب ا

 نال كالذي فنالا ص+امناو عمترملام.ثالاو هسيةوربكب ادع أ ىنعد فونالا مو ةاضلاهيدهشتسا م

 أ | هبسثرال يذلا نيمدقتلا فارسثالام هنا ىنعد لوالازارظلانمهلوقو ف بضغلاوةمجلاو ةقنالا |
 ||ريسغاؤرصاتاهذ تحرذ ءاملااهف بص ىأت اثق هلوقو ةثد |لاعفالاهذ_همهاعفأو مهعتالخإ|

 ا|سكيلصتملاو ف ةرصلا نه لصفإلا عاخرأو ءاملاور ذا ىنعب ريصعلا ب لح امجاتلك هلوقو ةجوزمت ||
 ا ىل ضرتعت نم ىأ ىراش ىلط_-صانملوق. فاسسأ ىدوذمو لصافملاد-اوى_صفملاو تاسللا ملا ا

 تارادلا نمدذه ناسح ةديصق ىديزبلالاذ قاع م ىأى اسلبهيتجتمسوأ

 ه« ثء>ذهاوش#

 (ممشق م اهاحر تقل ثيحىدل

 اًفوأو ةروهشملا ىلع فأن بريهُْرَدَماعم نموه

 موقوف نمءابلعلاب نامت « ناعظ نم ىرن له ى ل خرصبت اهنمو |
 مسقم لك ّمع-:أل-هنابزو « ةلاسرونع قالحالا غابمنف 2 اهنمو

 مهد هللا عكءامهمو نضل ٠ مكحج سوم: ىفامهللا نةكالف
 معنيف لت: وأ باسحلاموما »© رخد_ف باتكىمضوبفزخؤد
 مجرملا ثيد_هلابا متءوهامو ه ّجوذو م !ءامالا برحلاامو
 مرْضَتف ا هوقد رخاذاًاريضتو ٠» هه ذاهوئعبت اهوثعبت ىتم
 مئانف لمحت من افاشك تاتو ه اهلافش حرا رع ككرعتف
 00 دري ُ د هردجاك # م -هلكمأشأ ناد ود جنمف

 مضعذ ننيصح مهتاوالا؟ © م-_ملع ىملا مثل ىرم_ل
 مهب مو اهاديأ وهال و ةئكشسم لعاصشل ىوطنأكو

 مالم قارون مفلأب ىود-ع » قتأممت ىتجاح ىضفأسلاتو
 معشق م أ اهلح .رتقاأث يح ىدل و ةريثكح نويبع تلودشف
 هزل هرافظأ د_بءاهل «٠ قذقمحالسلا كاش دسأ ىدل
 ظ,مظلاب دتالاو اعد رمم 3 هلظد بواعي لسظد ىمءىرج

 ماس كلانأالالو_> نينامت هش عد نمو ةابحلا ف ملاكت تو“

 مريم رم ١ ىطخت نمو ه-غ © بصت نمءاوشع طبخايانملات يأ

 "010011 سن ىنكلو 8 يلف سملاو مولا لع لءأو
 مستع اطو وبان سس رسطد 96 ري هكر ومأ نءعناصد النمو

 مهديوه_:عنغتس هموكىلع » ضف. لتقف لضف اذكلب نمو



 تاقذْ 25ه هربت ناو ىتخ تكل تتش تؤ تن اناا .كرلع 4--رتةمىناوهدسسعن ةمقأع

 هوه م4لاق,نااف 5 ما ا تااقفتاه

 تام ىتعاس نما ممعمتف لاق

 هو_هال ىذلا ائءؤثللذ_ة «# را زالاد_ث ل_,ةد_سنل ناف

 هوهاني>ولو أ ا:.ف © نابصينشلا ىننمتحاص ىلو
 اهمركأو باد : الا قرمث اهنافر ءسلا «-سرادعدل_.1ءاهظفحاو ىتلاقم عمساف توخ كا ىلوأ تااقف

 تدوواذا كنا تلاقمت عضخم هكر ربو مل ةبؤو كولملا نما لا هولحرلا اوض-»هاهروأو

 كنءّدرت ىتحهال_هملام اك أسو ةديع نهم ةلعو هنن عم ك:ءفرصأسوةغان !اهدنءتدحو ثالملاىلع

 لعن شال ترد هملا لو صولا "ىلءعصاةءافثرحلان بو رعىلءتمدقةناس> لا: هتروس
 تد جو هيديزبب تةقوا لفه ماع نذأةاهنءتاهتنا مث اهاك علا توهالاو هبلعىتنذأتنأنا
 ىكء_سنو كل همعتفرعدقهةهدرغلان اا لاعف راس دنعاسلاجةمةلعو هن.عنعاسلاجةسغباتلا

 نأ نيعيسسلا ن ذه لعن اع أ ىف رعشلاىا جاتح الو هما سة لص: كيلا ثعابىفاق عج رام
 لوقتنأ نسال ءوملاتنأو ىدهضف لص صفو ءلاصخف

 بسايسلا مون ناي راننومحي 5 مساز :2 نبط لاعتلاق اقر

 9 اعفدقالا ةذ اكل ءىفا م دقامالا تاوجلا اللا عامل انتا عا كاذلاّةفهنمديالت اف

 ىل>حوسباقلا اولودأتأشنأف تاهلاقف

 لموك عيضبلاف فاو انبي » لأسم مأ رادلا مسر تلاشا]

 لوةروهوتددلارطاش ىت>ارو رسمه سلجم نءمل->زبثرحلان ور علزب لذ اهريخآ ىلع
 راثيدفل ا مالغان م .وملاذ_ة:مهبىلالءتامالر لاك اذه حئادملا ترتد دق ىت جلا هراّملاهلئاو هذه

 ىئداب اب زابمق ةمس لك قاهلتم "ىلع تالاف مث ري 0 رانددلكىف راتيدفلات ءطعاف هحوح يه

 ضرالاو كؤاطغءام-لا ءلرامملا؛ الملا اهي احا ص ممذأ الألاف ةغيانلا م اقف عورصمملا ءانثلا تاهف نام. ز و
 كواساجءالعلاو كارز وءامكحفلاو كواجمتلاو كؤاتو رملاو كوادفىدلاوو كوئاطو
 كشارفّربلاو كواذحنعلاو كؤادرقد_صلاو كراثد ملحلاو كراعش لقعلاو كرام“ لواقللاو
 ىلعأو كالثالح ءاسنلا فعأو كؤانب !تايشلارشنأو كتاهمأتاهالارهطأو كواناءان الافرشأو
 كقئادح قئادملاهزنآو كلاولاوخألا ل_ضفأو 0-1 أو كناين:تايثبلا
 لداقو 5 ك-ةتاععيرضالا فلاخو 0 مدرلاءزالدو ٌكهامم هام هاا 'بذعأو

 راكالاو كنارش موطرخلاو كماداده_ثلاو كذاكنيجأاو كرب راو اوودصمعلا كارت ,ارتو رصلا
 لاو ءاراطعباهذلاو كئادعأ ةحاسف سشلاو كئانغب “5 كساوتيريبعلاو كدارتسم
 كلءفكلوف نر كياوناب طونمرصتلاو كدا .اًةحوهسران.دفلأو كواعا ةحوج ص راشد

 كرفظ دالبلا عب رامتن 5 0 كدهشم مهناقم مزهو كل دع ودع مطعأ 5

 نمريكة.طلو هتعنمري »كلامو ههجون مريخ كاْمَماهللاوف ى اع[ ملا نبا كرخاشدأ
 كلل ذب نهرتساو قي هموثةماع ن مريخ كمدختو 2 نمري+ كم الو همالك

 ةيراحلا هسأرثرحلان بورت عفرف 8 ١ 15 ل ناطق فارعشأن مكناق ىركش

 ناجم حرخأو ب كولملا ىلعنثملفداي نبا لثمو كولا حدعلف ةعد رغلا نبا لثم لاهقف ةٌئاتهسأر ىلع تناك
 لاق هبمهحدءاماذهىفام# مهرب اريقدنعةنغحدالوأ © هل وعن ناسحدأ اواامال اهدنا ىعكالا ٍّ 7 اسع

 مهن اهانعم هريغلاقو نول ةتني دع لهأب ١ سلو ردم لهأم هو د> أو عضوم ىف لولح كواممهنادار 1

 لءمضفلاو را ا فاد كن وفاخالو نو>ربيالنونمآ



 ما

 6 :ريخ أدم يموعو اهدعندام 1| 8 عفرأ» راجالو ففظعلا اواولاهتمحاصملةةطاعال ةدانكتلا لخااهدمي

 ة-ةطاعىهوواولاب نكل نرتقد واول توف ناو ةفطاعتسلا قاما جرجلامعزو ندقرامدل+
 ندم قاعتمناسرأب وليملاو هو نر عجب ناس .رالاو او ىععتو بعثت لوكا 0 هل |وأ تغب 1

 لامح نودتالطعمقاستا منأ ى َى دلاو تولمعتسم هرب د-ةةنوذعع ع ىاءتم لالا ءاملا نوكروخو

 ظفانذنمىفةديصقلا عاطمفئمملاهدروأد5 ولزاكلا الرفار وزغلادعل
 و تاتا ذم ع ىلعادهاش « ناو دنمدرأنا آتفععبرو »و

 نايحدوءاسالابتادسئان *« ىتح قالا ف ضافكانءدوج
 اهمزلب ةراحتو اتءرطاهذ- دتاهنا ىنعبت اهبددعت ةءاسالابنادو ةّد_ثىأ سور هءاصأ ىذلا سئايلا
 دلو ئدذ لن موءامسأ نم" م معهد > نا ىبعملا اوناسنالا هيدبعت ىذلا نيدلاك

 (( لكشأ هلجدءام ىت مح هل> د اهءامد جعىلتقلات لازاذ

 اهل رطل وجرب , رجل هديصق نماذشه

 لدعم وراذع بيش نم حالدوو 5 لامااداوفلاو هدا 1 1

 اولمدت تر . الا ضع واومادأ » اضغلاىذي ني: :ءاظلانا تيلالأ

 اول: الو_غن تم ىرئامدو » اهصامريغىوه ا نب راجيامويف
 لوعن سو فامسأ ىلع سلف « هّمذي شد رقنم ىبءتالاف تيمأااذهدعب و

 ىللضفأ همايقلا مون لن هو «مغا ارك غنًاوامندلا فل ضف اننا

 لح لاو ناضراعلاناراذعلاو مولملاىألذ_ءملاداوةلا ىوربو اذهكنماع>الوةب كّدِجأ
 ربرح ناوبدفتدأرو فذ: متو نؤلتلا لوغتلاو "ىلا ايصريغنم مىأ ايصامريغو نقذلاتحتام

 ر.كجلاوخ خفلالادلاىفو قارعلار ارهنوهوةبفرظ هل >ديفءاملاو ىرخت ىأ ا هوامدروتهلدب

 م11, ةئا شلال لب لع لوس لعل ملا هيدهشتساتدبلاو ةرجهطلاذ ىذلا لكشالاو
 لو-ةبتدبلا قلعتالافهلوقو نمىن-ءءماللادو رو ىلعهباده_ثشتسمماللا فري_الاتدمل ادروأو

 دشنأو امقبالو راوج مهد:ء لل سءاف نمأت ىتحمهراو قلعت

 (( ىنبست بيلك ىتح امعاوف ١) ا
 دشنأو ةيطللادهاوشىفهحرس مد

 (لبةللاداوسلانءنولأسدال © مهبالك 2متامىت>نوسشغب
 ل ه:ءىلاعتهللا ىخر تدان ن: ناس هد ماه5ن مازه

 لمو ع.يضيلاف ىلاوملا نيب 8 لأستلمأ رادلا مس ل

 لوالا نامزلاف ىداجي امون * مهدات ةباصع رددت
 لضفملا ميركلاةب رام نياربق © مسبب ]لو صال

 لسلس لاىمحرلاب ىقعصد ىدرب » مهلعءصدربلادرو نم نود تيبلانوشءد

 لوالازار-طلا نم فونالا مث * مهباس> أ ةعركموجولا ضد
 ىل-ةنى اهتاهف قىاتفاع 116 دع اهتددرف يطق لونا ع جاانا

 لاك مما اعانرأة جاز »* ىنطاهفريس معلا ب احا_مهاتلك

 ىلطصملا بوذ> هه*او مائوكت 0

 ىلأ نب ثرحلانبور-عدررأ ت جرخت بان نبناس>لاقلات ىلكسلا نب ماش هلله نع 351 اسعنبا 4ح رخأو
 ةيحاصة العملات ثًاوةغبانلاةبحاص ةالع_سلاىلعتغةوقدرطلاضء:ؤتنك الث ىاسءلارعأ



 مناع راند قرامدارجلا ىّتحو © م طم لكن ىت>مهبت يرسل

 1 ١ اهوأو ىدنكلارخ نب سنلا هالة دق نماذ#

 تاسرادل هتانأ تقع مرو » ناف رعو بديح ىرك ذ مك ءئاذق

 نابهر ءاصمقرو زط# «٠ تصخأف املع ىدعن 2|
 ناصعأو ريمضنممقسل مب اقع ٠ تدم ميجا ”ىحلاامتركذ
 « امك ءادرلا ف ىو_مهد تعش
 « هناسله لعن زخم يلا اذا
 « رباج هلاحر ىف ىتنرت اماق
 ه هءارو تررك ب وركم براسق
 © هرخ»ا تاعيد_5قدص نادتفو

 ناشهتو خ“ تاذ ب مع نم ىلك

 نازي هاوس ىلءسيلف
 فانك أقف :ر_ةلاكج رح ىلع

 ىنادؤف هذعل ملا تكدكةناعو
 ناركسوتاغزتناعمج اومانقف
 ناعتمدكلا لهستوا تاذىلع
 نان- نطوأ رح هشرواعت

 ناوالو ةكصري_* ىرح نينافأ

 5 هطام تعطق هول عد قوخو

 © ه.ةطشض دقائهلاناولاك ثمغو

 « هلاؤس لبق كءطعب لكرش ىلع
 « هلتد رضنارةءالاءامظلا سك

 ناسحه>ولامهاس ماسد تءطق . هلضم ردؤريءلا فوك قونو

 ناصغأ نيس معان ن-صغ لاماك «٠ هنزكحصرب اناطمالا اطعأ عفادب

 ناكحرأو ءاهز ىذؤدءلا رايد ه غلاب م_.:"الانالغكحر_و
 ناسرابندةرام دادجلا ىتدحو » م-متازغ لك:ىت>م-عتوطم

 ناءقءو روس نم فاوع هءاع » اندانناك ىذلان وللا ىرت ىد>و

 نال متع رام“ نم كا باع

 ناّرؤدئاد_ثلادنع مهوجوأو » ه-مق:ىراهطفو- عى تامأ 5-5

 مصأ كو

 ىلاعت هلوق ىفام نينثالا ةغيصبدحاولا بطاذيم هنأ مجتداعنمود-> او دارملاونبةثالباطخا:ةهلوق

 ىهامناوةينثتلت له بف ف لالا لانو قلقا وانفت لاق اكرر ركشلاهبداررو ميسا ١
 جو هنامآلا ءهنابآو سرد تةءو رثأ مرو ةفرعم ىأ نافرعو نق هلصأو د.كوتلان ون نم ةلدءم

 ناريسل ىقوأو ناعالربأ » هبم_هافدأهللاو |

 ترحت دو نازحاناص”اواهظفذا نماهغد>اوالواناقبلءءامعو عمتجلا عسجاو باةكروز ونوس
 ءاسنلل ب كصرتقلاو .شءنحب رحو لجررباج ونال مس ناةهتوبص خ#و ةيوارلا يظءنزوب بعدو
 ةرص- و ءادغلاىىلاعدىفادؤودمقلا ل كلاو تعزنتككذو ريس أن اعو تء-رترركو برطضت قغ#و
 لوادترواعتو بلعثلا يزءانفلاوةءواطم ناعذ مو ةونق ثواو هطسو هطا منو دسم تاءوالءالارصلا
 رتاق ناو ضدق:مزكو عاون أن ناقأو م2 سرف لكم هو دءرلا/توصد ناخ>و بد رقباح“و فط و

 مهاسو فرم سر ماسو !ء>نال مو ىلاء أع راعدو تضقنا مجاب, تجرضناورجالارةءالاو
 2 همئاح هكر و ليالااباطملاو ىجاوت قاطعاو قلالانس>ءاملا كد ناهسحو هحولاريغتم

 ريسسلا ف تددمتوطمو بناوجناكزأو ريثكراد ةماهزو داو م.ئالاو تابننالغو ركسع
 ةناو رنمتطقسةثآلْ لا تاينالاف وع وب بايث هلوقو  انيعتاندابو بهمشالاسرفلانوللاو م
 لكت ىتح مسد ساكو رب تيبلام هبت وطم هود بلظلا ى-َّمتمقنوعمنا اهرك ذو ىمعدالا
 ىنعملاو مهيظمأومهتن رسأى أ ةيدعتلا مهب ءادلاق ل هلل اري ىلعمهتاج ىأ فنصملا هاو راك خيمطم
 عمر هباغ فرحانه ىتحو زاغمج ةازغلاو رقسلا داعبأ و ريسلاموهو وطالا ىلعو ىرمسلا ىلءمهتاج

 اا

 .-ءىبباسث هلوق ١

 نسله دعب نائيبلاو
 وئتى هديصلا هذه

 هأ ىرخ أةدمصقن مام

 ,هلانو جلو هلوق !

 +لانالأطخ ته مشالا
 .لا/لاقيدادضالا نم

 ضدبالاو
 وعى باث لوو م
 ةقةنال لا تادالا
 - جمالا هباو رنم
 نمتسبلا مناله بت
 وراغاو هدم مَّا

 ىورو مو8:5*
 ام.ةناش ها ضو



 امم

 هانوكمانا ةفرطل سال لاف ةريخلاال صوالث هل صن همقا مطب : هنا مهوأو ةريداب هلماعىلااياتك [مهنم

 ' اري ناكناذ اعرق نمىلانيءاككلا عقدن ل4 اناطع“ الان ان أداووأو كلذ لعمل 1
 ا ءاطعاف منلاتةءارقلا نسحن أ لاسقة بتك-ل نم حيرخ دو مال ىلا س مسا ارطنوةفر طمسانارشنالو

 ا ةريك- | لماعىلا هفر اياك اعذو ءادضا ارعاسمو ماسلا ىلاس ملا 2 هل-29هيفاذاف هضقفناككلا

 || لم< برات اوهوةبسقلاو بكا ا د هلا ارو ربو هل_تةةباككلاب
 رجلاو بصنلاو عقرلابهل-«تىوريو راوع !|ةعربلا اوسرللحبرسسأ اك ةقاذ للل-رلاو هعاّدم لح رلاهف

 ىف لاغتشالاىلءعسصنلاو رح نرحا منا ىلعر او ءادّبا رح ىتحوريخلاااهاقلأو ءادتبالا ىلع عفرلاف
 1 أوألءئللامار اوى صنلا ىلعو ل عمال عف رااىلءاهاقلأ اريعذ وهفطاع ىهذ ىلع مطعلا وأةيتادت

 ْ ل تينلالثأ ف ىقل ا ىناثااىبءاهاقلأو

 ا «(ادود- ءعرملااهنءلارالف مدل * تدزءن 5 ىتحضرالا| ملا قس

 || نيلم_همنيلادو محادود_#و ىتيمامدلا لاق ا ءلانتدزنعو رطلارصةلان احلا
 ا اهبلعهملعءاعدلا هن ءردولاق ماي الان و أ لامعالاب له تدم اق ةياورلا لع الولاك اعوط منية متم و 1

 ا دشنأو 0

 (ل اقل دلامو دو ىتح « ةحاملوضفلانمءاطعلاس

 ١ دوسالا نن سدو نب ناغرفن رم ىنأن ريع نب رص نب دش هعحاو 0 5

 هلمقو ثرحلان هتلادمعن ا

 ليح رمل :مناح وبدشملالزت رب *# هدعب ب هذتن اة بالا هذ

 ا لق كدلع هل- < دشلاو »ع همايأ هيف كا كلانا

 ١ لك لياقك» دلامو هلود هسا هارت 2 ءلاحبا ةحيالامو لاما ىف ةدايزلا وشو لضف عج لوضفلا

 أ | كليلق قسالف كلل ْئ د لكم دوت ىتح ىنذنلا ىلع ىنعملاو فانا نوكو ةلودومامزنوكز وى :زيربستلا

 أ ضرفنعلا هتباصأ هءجو نءماث ] ارغسأ اذا ناكو هو سانلا لج أعقل ناك اغالا ىف لاق اضأ

 ا اريمكل حم هلناكو هب ومالا ةلودلا ءارع_ث نم لقمر ءاشوهو حنقملا هلل مقا ذلفاعنقتمالا ىذعالناكذ
 1 ددكتاو ه1 :5قددوسو فسد

 ”م الهاك واكلامري.أىتح « الطان ىد سى هذالالاو
 هانأت لود اا نادم تح ردح نسل وصاافاقتا.سأ اردصاره

 الكا( مربح م العال كالا ىلتاقلا هذعنو
 الهاك 0 هفملاب 5 ال_ضاوفا اولعدقمهردحتو

 الهاونلالسالاو انئلمحك ه« الفاوقلاح رقلا|انبلح ني

 1 الثاوالا رخاوالا رفثتست «الفاوح ى دخل انتامرفة سم

 ١ | ءاطعالئانواقرسئايسحو ديسلا ل -الملاو ناسف ف كلامو كلهأرم ءأو هانأ ىنعب كت هلوق
 | لهاوتلاو كل هصاض!|لفاوقلاو هنسملال منا حررقلاو صقل يس اتخ أ دنع

 | سو ةعيرسل فاو >و هتءرسوريسملاه دم نم مه ىيدا1اناهحورأ ةبرمذةتامرق ةدسمو شاطعلا

 3 داك اهرافثأ ىدهلابرضت

 ا اى كاك ى>افنوامت د تاق ةاكلاىت > مك انرعو

 || لينال ةءاقوهو ةاضقو ضاقل -مارماك اوعجم_م'اك ىرهوجلالا5 عادشلاوهو ىكمجةاكلا
 ليشنأو فذحلا ف ا فان !هناعر ةاصالارةرلا ىف



 دشنأو ةروسكم لاه ةةللانأ فت مدقت ىلا ذلا ةغانلاةد_صةنماذه

 'ٍ؛ اناغأى ذلاوهو نيدود_ءملانا برغلا نم ىلهاحىدسال !حامطلا نءدقملاهعم و معلا ديصق نموه

 ٍ؛ ةديصقلال وأو ءارت_تاكوخ ا ع ىلء تدب ردص بسكر ن هدف عقوتدبلاو ءامسلا ءامنب رذنملا لدا ىلع

 م خذدةمكملاو ىناثلا ىلءفرحو لوالا ىلع ل. ءفاشا هر جلاو بم'لاءنابولف ًاونانوثانأا ثاحهلوقىور

 | نْضلاو ليقتلا ىعلا هل مهمل لادلا نوكسوءاذلا حث: مدقلاو سرح وهو كلا نم اكلا نوكسو ةد>وملا
 نبةلضنهيدارتأ ةلضنو ةعزانملا ىهوتاحالملاك ىعمرد صم ملا خشب نايلملاو لصلاة م_هلارمسك
 وهومظنلا ن منيمظتنمو لام ىنأو كثالذىفةدمدقلاذهلاّف هول: سعف ىنمااراحناكورتشالا
 تهاش ءالؤهابىأ هوحولاءاشانهلوقو هسعم مهددحأو كل انه ه ىنسعملاو صح رلام-عيدبأ مهمظذ

 | مهتدحتموموقلا سلجم ءابل ديدن ولادلارسكو نونا مْ ئدنلاو تصقىأمهمظنلهوجولا
 د مهلا نم مثخأ عجة ثلثملا ن روكسو ةم_كلاءاملنا مطب ممدخو فنأعجبن اوذلا مضودملابفنآو

 ءىجيىلءو رهذملا ىتحريسخ ىلع نادعاش تببلاىفو اقلط عساولاو أن بلجن: عساولا قد رطلا ملا
 دشنأو انوذحالار وك ذ ماريد مولانا مسا

 اهءصن ىت> هلونو فرااله.لوءغم ةمللو ىل ىلا عار تدةعريممو ةد_كثلاةدخوملا مضي سيلا

 دشنأو ءاحرلا الخ طونةااوهوسأملا ' | نمت دعفريه# نم لاحاس دو ءزمل اخ ؟هنو كس ىت>ر ور ىف طرت ش دال هنأ ىلع كلام نبا هيلدا

 |١ تدملا اذهفةصملا لاو اهضغ أ اهالقو ةريملا كلم ىمغللا دنهنءاوهو رعو لو .رلادبربلاو
 نىسءنءن سلا ى أن ءىءراغلا هلق سلما ةصوىلاق ىودفلا ناو ىهىنالو سا بسند

 لكابتكف ءاحدم متأيشام هر وظد ملف كلذ هابف د18 نبورمعاو ددعلا نب ةفريطو ساتملا ناكو رع

 ) دحأ نم ماوقالا نم ىبئاحأ الو * ههشأسانلا ىفالعافىرأالو )
 ممشلاوتاهأملا ىلعانض * هبنا نانوثانأ اًشاح

 مدهى نبق كراك جست 31-0 نأكل ىفأ دوةإ ضن ر اجاب

 مطنلاك الذل هو>ولا هاش ع ايهلضن راوج نيمظ 2:

 منان ىدتلارظن © ذانو رظايةءاورونبو
 مد_فة.-كس سدلناب « وثانأتا ناروث انأ اشاح
 عشلاو تادأملا ىلع امض « هينا هللاد_,ءنبورمع

 ى>دها وشو

 بدخالا مناك :مج 22 جين لك كا

 0 ل 1 ف 1 4 2072-5
 اسود تدعفاء>اراهفصن © ىد>تل زاخةلماتدنع)

- - 3 3 7- 2 . 5 

 ماها ملأ ءلءنىتحدازلاو « هلحر فنك ةةيصصلا لأ

 اهالقوهضراق رافواتو> #3 هفاذو ريع دب رب ٌنظد ىذمو



 مياه اذا مضر غلاب ءزدع ناكل تربأدق هلا نك اك هرقل ولصم ميراحي هنأدارأ ل يقو

 اذهوىزيربستلا لاق نذفلا قلتو هىذااراءالاك كلاذن 2 ذ أ طوتق مهئاسن ىسدهنأدارأ لد ل-ءقو
 لاقاك لكلا أرملا نعتوتك ؟ممنالمدقتا م برعلا ب هذعهشأ هجولا

 قرعت اذن رد ةلذفاالأ

 براظلا نب اعنف مج و ريفانلمول_>الءهناانم م عزام ىلءسهالا نانا لوق» تيبلاّمعْرو هلوق
 0 5 هنم كمت ذهو هن 01 دزب تاكا! هبنتمفاصعلا هل عرش: تناك

 4 للج هاوس دلك الأ 0
 دشنأو مهبردسأىننردشب 2 هردصو حنس قلائرمالوه

 هلل ن مهامها ىذوأت دك 5 هللطففتؤقو رادمسر

 هدعنو ل. ةءوطقم عاطموه

 هلد_:ء«مسرت جرا جست »و ل > ًاهنئرتام اش>وم

 لكما ََق تدملا تامراع «» تنم م اهد محو

 هل .>ىلا ىذلا ,مىملاف د ىلد و سو ءاماع سد

 هلصأقاهمو. ى< نم ند سدح 9 عاب 0 اما

 ءالع نم يصضلا ندي نيج # نيسح مأ نا ىل-ءااي

 هله نم عسيبرلااهفداج 5 تأ هون تاذ هّضور

 هلد ىلع بك ارؤأذا #» اعم كارالاب + _هاعس

 1 ىف تدمح هسمرك ] »و اهل ناقمت 0

 نملاللا انيرشو ٠ انأكبتاف ةانلطذ

 10 م هاذالا ناخأال ٠ خأ نود دحلان وصأدق

 هللم نم تقراف ليلخو ٠ ايضآ ت مفاصل _ءاخو

 0 تملأ ىناريسغ » قلمالو هلضغيريخغ
 عمرو اهربغوواو نماه مدعم ْئشريغ نم هرعت برب ري دق هنا ىلع ثالامن ا هيدهشتساراد مسرهلوو

 دتولا ل-: هرادلار ان 5نمس *ءاملاطلاو هوكودامرلكرادلا ران [نم ضرالاباةصالناك امرادلا

 لمقو هلحأ نم لمةهالج نمو ةادغلا ىَدقأ ظغاب ىيعكالا هاو رايحلا ذقت دكه لوقىف ءآانالاو
 تصدم لامي حست هلدي ىورب حدختو نارغلا مضلاءبرتلاو 0 وى قمت م

 ءارلاونيءلا,تامراعو صوخ هل فيعُص تدن ها 1 مضمالاو هنمىوتساامهلدّتعمو هبريغجيرلا

 وهو حاب رلا فزع نم لاقوءاغل او ئازلاب ىربك-لا ىف ىنيعلاهطبضو ل ناوي دقهتنأر اذكح مىلاو
 ليوط كوش لكلا و رم ةلمهملانيسلاوت هزيم حلا قب لسالاو ل._سبلاىر#بدلملاو اهتاوصأ

 ةهمملانيغلا ىنرعلا لاق فب هالو رسسعلا دعب تةولاوهو ليصأ ل مج نيتعغ!لصالاو لسأ هكومشف
 ركاننع ومماو ةلمهلا حن ةونح ىرعلاهطيخو هاو دةقاذك 5 رح تاذو رابعمالانميءاملا ماللاو

 01 قو وشال كاتكم هر لام :ىنيعلا طخ هةبأرو هناون ةىفاذك٠ ا

 ىلا عتهلوق نمانمتط ىأ هستقن الاق ان اك اقهلوو رص“ ةزم_-طلا ضب كارالاو نباملاصتا

 0 را لاو ةلقعجج ناقلاو اماعط ىأ اكَممَن 4تدتعأو

 ه«ءاذلا فرح إي

 » اشاحدهإا اوشوؤ



 م٠

 #* ريجد هاو

 ١) هلفاسأ و رتناكنا راح لجأ 8

 برسم لوأىدربلا الا ناةو هردصو ىونغلافوعن لء.ةطاوش

 هلزاقثناد_ءدمل هتمواب * كءئشاوم لك ناممتسأو نثئاحت
 لئالحذاعّتسا تدركدتأو «؛ هلطانمولاصتاو افا ةديصقلالوأو
 ىورءاملاةدفرصصقهؤارترمسك ا ذاف بذ-علاءاملادملاو تفلايءاورلاو ىورعمت ار: فلا ,ىدربلا
 ديك أتلا ىلعهيدهشتساثددلاو دملاورمكلانءاملا نمءاو رموقو ىرهدراوللهيضىذلاوهلاقيو

 وهواذه هيشد تس ىجب رن: سرمضإل# ةدئاف# ىنععري> و لجن اف فدارملاب ىظغالا
 هرضضاخةئيقدلا ىهننع صاقو * اهلهأريئانتلات اذ نم لت

 هرثاعد تع: أ تناك ن اريج لجأ « برم هلوأ سو درفلا ىلءناقو

 عموم هئيفدلاو ءاذا نوكجسونوناارمدك ىهنلاو عغترا صاقو ةلابزءاذ_<ةيقءرينانتلاتاذ

 هريسعذو مثما|ضوحلاوهوروثعد عجب هرثاعدو ةماعلار4_طور سود لاو هب معهما هرمضاحو

 سبق نب دع_سنررمصعأن ىنغ قب نم سيبضنب ف اخ نب ب عكن ب فوع نبل يغط# ةدئافإل سو در
 مدق ألف سيق ىف سل ناكو ةةبانلا نمربك اناكو لمن تاعند_>أ ناك ىجةكالالات نالءءنا
 ليفط ىمعم»ناكو ءارع هلا نم هريغ ىف مئشاماولوقو الءمطياول لود ةنواعمناكو ل-ةطنم

 دشنأو املهةصو ن سه ربخلاو اهاياهةصو ةرثك-ل لمحت

 ((ريجلوقتاذاال ىدصت ه ريخلا ه-::اللوقتاذا )

 ((هنإ لاذ نمىننا"ىماو « ريجت اقف تيسأ ةلئاقو دشنأو
 نزال ارمدقلاب ىسالا رص تنزح ىأتدسأ

 لاحد هاوش

 (( ىدوس ىنبيصد تيمرا ذاو ىخأ ممأ اولاتةمهىوق ل دشنأ

 ىمظعنهو“التوطسنالو * الح نومءع“التو -ءنئاف 5
 اهوأ ىلهذلا نامشن لهذن.ثرحلا نبةلعو نب ثرءلل ةدمصق نماذه

 مر لاق عابرتلا حفادف 5 مضرلا بنا رايدلا نإ

 ىعددقو هريسة ْئىذدلاو * مه دريسغلال او رأينا

 ملا ىذا تءرداصعلا نا 3 انلموا_>-النأ عزو

 لس رلارنعن الى سفن ىفةناكنلاب كالذداعم_مممراصتنالا تمراذاف جابنوعك نذلا مهىوةلوق

 وطسلاو ىمظءتنه وأ مهنمتمَهقَتنا اذاو : اند هأ نءت مقص ماهدنالا باط تك نب ناق هيريشعب

 نءنيعارمهملانم لكىفو انهدارملاوهو مظعألو ريقعلا نوكيداد_دالا نم لابجلاو فئعيذ الا
 مخ ص وهوءادسنلا فوحه:مفذ>ى دانم ممأواوادة لو ءدمىخأو همطوملاماللانت امحأةردةم

 هلذيوهفن مغرب امهيتامفوأ غرد تاقاذا انالفتعررد_صم مغرلاو مضرلاو راظن:نالا هغل ىلعةممأ

 وبألاق حاقلالاربالاو مهريسغلالذ مهّتلظ موقربأنمأت الىأاموقن م لدي ب صناو ريأ»ناعضومو

 هنو ربايف ل2 تاذاضرأ هموقو وه طبي و مهقراغ.هنادارأ ليقف تدملا اذ_هىنعم ف فات ءالسعلا
 هديصقلا ىفهلوق.هجولاا ذهىلءاولدت ساو لذلا ىلا مهيدود كلذ نال مهنع هلدرتب مهدد هيت *كذ

 مظلاكشاغلا نءىأنب « ادلبسمتلاو مام ضوتقت
 اق م ا م سن وح يو 2 2 ب ور تح تحسد



 هرئازك:|سانلاريخدتءاتا « ةوسءديتغا:ناانثغأ اولاقف
 هرباخانأ ىذلاب ىنثأ ىاناو « ىتتاندتلا غامبن| مست اقف
 هرباجمظعلا رمسك حب انملع 5 تعبات:نيئسلانا ارمضمغأ

 ىلعبلالاقو برا<نمهمأ املج هريخوأدتنم هون أو دماولا هيدارأو قوسأ هلوق. قلعتم كامىلا هلوق
 دقو برا<نمهسبأمأامريدت:لاو لوالاريخ دل +لاوهربخب راح نموناثادةيمهمأوادتيمدوأ|

 ةليبقمسابراحو ةل_ناكاذا ادتيملاىلءربخامد_ةتزاوج ىلعتيبلااليقعنبادهشتسا ||

 جءاشلا فرحوإب

 #مدهاوشو
 ((ابداغتيسمأت يسمأاذا مف « ىوهاذتصصأت صصأ اذاىنإ ارأ) دقنأ|
 رع اذادهاوش قهحرم دقت ْ

 (برطضاْثسيانالفىرحج * اقلاتحت ىن.درا زهكح) 0
 هلمقو سرغلا اف فصد ىدايالا جاع نهب راجد اودى اله دمصق نماذ#

 توكلا هنءعيذش زاك « همك بروعال مدهت داهو

 تعاجاو همسالع تاوو ل هداق ند مك د يقاذا ْ

 ةديصقلال وأو تسلازهك ||
 تنذلاىلوم لملزاعاوح * امصلا ضاء. ىف ىدتغادقو ا

 بسلا ض# هداعملا قواس# اةسره ىتعزامد فرسطد ا

 مركلاسرفلا ءافو تيتامهملاءارلا نوكسوعاطلا كب قرطو هرخآ اضد أب نذلاو هرخاوأ ل يللا زاعا 1

 ىلع عقي هوو لسبحلا نالانس ره ىنعزاني لاقاسغاو فنالا نيسلارسكو ءارلا نوكسو ميما خشب نسرملاو ||
 ا مم رلا ىنبدرلاو ةنع 6|! فراهترل هدلاخبسنلا ض<و قثعلا ليوط مدقتم هداقملا فواسو كة مد يل :

 |١ سدانالاو رامغلا جامل او رحم طئغانقلان ام وع رهع»اعحو زوتناك هند ر عسل أ سها ىلا ةيمسن ١

 هيف هزيل ك7 ترح را تززهاذا لوب ةبدتقنب لاق بصغقلا نمنيتدةعلكنيبام ىهوةيوبنا عنج ||
 : ةدعرلا الو بارطضالا درب ملوهمادامن يعد و هوالاوضعءهمف سيل سرلا اذه كاذك-ف هلك برطضد ىت> ا

 ٠ نيدايانبرهز نةفاذ> نبهبتمن ماصعن رمد نب حاعا ن ةنرب وج لا ةءو ةيراجداودوبأ #«ةدناقإ 1

 : وبأ#حرخ 0 اهفصوى هراعشأرثك أوليكااناصو ناكو هيلها+لاءارعش نم عدقر عاش عمن رار :

 ىدءجلاوداودوأو ليفطدحأمهيراقيالل خلان وفصدأ واك ةنالث لاو ىقكالا نءفااغالا فج رفلا ا

 || هناف ىدعجلاامأو اهكري ناك هناف لمعطامأو نذذملا نينامثلا ن رذ_دملا ل مخ ىلءناكهناقداودو أاماقأ
 || ةيلهاجلا ف سرغالسانلا فصوأ داودو لاك دمع ىفأن ع «حرخ أوف مهنءذًافءارعشلا نم عم
 ا ىلعرضف: داباتناكلاةدمعس نب ىحي نعجن و9 ىدهجلاةغباتلاو ىونغلا ل ةطددعبو مال سالاو ا

 ١ زغلا نباسانلا مكن أاموداو دو[ سانا تاهو ةماما نر هكص سازلا دوج أ انملوة:رعلا ا

 ا لوةيىذلالاقسانل ارعشأ نم ةئمطحلا لئسلاق ةدممعىفأ نع هج رخأو» ١

 ا مادعالا همر ردق نمدعو د نكلوامدع راتةالادعأإل :

 || ةيغرىتذخأ اذا ىبهللاو افك لاق نم مئاولات صربالا نبديبع لاق نم مناولا:ىدايالاداو:ىلالوهو |
 هّمأرثأ ق ليصفلا ءاوءىفاوةلارثأ ىف تدوعمتةبهر وأ

 #مجلا فرح
 دواوش 1



 اراد

صب مو مهو أو موعدق ىف بهذذ ىنعةردحاو رز هللا دعا لا ةفءا-لاب شد رو
 سهو ارش ءاسح6لا ىف عا

 لاف ثالام نبسعك
 قم ملاذا يقطنوامدق ه« انوطخي نرمدةاذا وسلا لصن

 ناسححرخأة موقلا سد اعع كريس ركبف أت ناو مهدمثا لاّتف نا س> اعدف أي _ثءاجولا ىفعنصيولو

 صدف برعلا ىفالوةم هبل نأ ب ح أ امهّنلا لو سرايهتلاو لاقو هردص ىلع هيبرم 2ىت>هناسأ
 شد رق ىلءب

 قدرات وصوعمملا ا صعأا ىف لاق لينلا مهص 2 كن'اكمهصهادتلا ل وسرلاَعفّرمش سن اشه:م

 دسأناذةد_-أمضرأو تبيبلا رسم دشنأو برا قلاطدالتوصو هوو بصقلا ىف
 قفرملاو ىداولا مطعم م ارسك عزجلاو ة:.دملامطاة.ناثلالاعاو والا لاذلا مامعايداذملاو
 سورريتةقلاو عماالاقرقرتملاو 4«ساولاعردلاةغباسلاو تعفتناو هبت ة-ةتراامرضالا نم

 هجوسلاعوردلانمءالدجلاو دارا ن مبرم وهو بد_:ج عجب بدانجلاو عوردلا قريماسملا
 لاتقلامو حاملا وو. د_:هاديد-نمعوبطملافيسلاد:هملاو فيسلالئاج نوئلارسسك داحضلاو
 ىثو4.ع عجمحاجلاو نكنيلوحرعدرلو مده دهام دو ىنعمو للا قداص خلاء قدصمو

 تامااو ارهاظاز رابامحاضو عامدلا ىلء لمه -سملا سأ رلامظءاماو نوطملا عمجت ىلا ة لمعلا اما

 هريمكلابرعلا لئانق كرتت فوم_سلا كلت نا عقرلاةباو رىلعىنعملاو ىنيمامدلالا ةماهعجب سو رلا

 ةفوشكمهروتسااماظعلا كالت كل ارثتو أماسحالا كالت نماهلا2ىنىلختمل اهنئاكلاطد لال سور ةزراب

 ىتلاىديالا هلاحف.يكف اهلالوصولا ةزءعمهذ_هسؤ رلا لاح تناك اذاىأ فك الا فمك ةرهاظ

 اهبهلصتم اختل ماك اهات نع هله غنم فك الا كرت مجاجلا ك ارخدا مارت اةءاورىلعو له أو

 ره“ فرمشم ملل ارمسكب صاقم سرفو بنقملا ىلا ينل مف عتجاواهددعرثكى لا ةستكلا ةموأمو

 قاب قيعنو لليلاه ثاةعقئلملاو رددالا تيمكلانينامواولا حقن درو سرفو متاوقلا ل د وط

 رعاش ىراصنالا هلسنب بعكن مغ نب داوسنببعكن بنيقلا نب سهك ىبأنب كلام بس عك ةدئاف#

 راصنالا نمنيعبسلا عمةيتعلا د هشدتلا دعو أ لقو ندجرلاد دع انأىنك مسو هملعهللا ىلصةللالوسر

 هياعمتلا ىلصدتلا لوسر عما هلك دهاشملاو قدنو ناو احر مة ءةعضداهحرجو ادح اد هشوارديد : ثدلو

 نيذلا هثالثلا ىلءو هلوةىفمهتيون تزن ىت> مهم لاكن ءسانلا ى-نو هلا وامون نب سه مهيهأ أجرأ

 هيهلا قف ءاف وه نبأ ل _ةف لح ىلءثالام نب سعكى أ لو هيلعدللا ىل_دىبنلا نأ نيريس ندمت نع
 لاك ىبرَعلا ىلعالا دبع نءىناغالا فج رالاوأ «جرخأو# ليثلا عقو نم ماع شأو ف لاتف هدشناف

 كالامنبب هكلوقعامن زن حورلاذهموقلجرهبفصو لوقم ماب فوري أهناساجلةبواعملاق
 قح4”ماذا. يقطن ءامد 5 ه انوطخ نرمصقاذا ف ومسلا لصن

 تودص هزءهللا ىذرةب واعمل لاذقف

 «ءاتلا فرح ظ

 (( هرهاصت بيلكت ناكالودوأ © برام نم همام الم ىلا :

 هرئاريباغس كالهتاوداب ٠ ىتيطم قو_سأ ىنودانففوأر

 د

 هدعدو

 م



 لق
 نيك 11000 حا

 نيعّدسةعلح موي رايغلانالاق و لماكللاقدريملال !او سس احموباماضر لاش وأ كاطعأام عذ>

 برعلا نم لئاقلالوقّنظأو لاق سلا علطمن ءةد_ءا م لابك 0 سثللا
 ا ضسسلاو يي يلح موبنمذخأأ ارهطبكاوكلاكنيرءال
 أ مراللابزاللاو فاي انالا رراخللل

 فرتنأت كلهنافاعأ «٠ ىأد_ىب كاذ تلعئاد_ع
 هلئاتعسمو ىنرتمل تكل »نا لاخأ ظغلب قطن :احالصا تاسبأح رس ىف ىفاره_بلا نب سوت هدسشنأ
 توصاذاانانرإّترب نرألا ةدتوصلاو ءعوتئنرلان مىرنو ايكنو ةزمهلا كر ع نط ألام لاقو

 لاقو ىهتناهضغبتامنا معزي ىونتمو "ىلعل_هتلتاكله ناىفان ظاامغاعجون عمت وص نانرالاو
 لاق ءاكبلا,توصلاو هوئنرلان مىرتو ىس> أ لاخإو ريغ ىدعدم و ادممت ىأادعهحرسّىنىزيربتلا

 تحاص ىنععت نرأ لاقدهنا ىلعادهاش حاصعلا ىفىر هوجلا:دشنأو ىتنا عك الاهدشنأت دبلاو

 ل ماوعو
 قلخت ملا ماكفك الاهل, © اهتاماهامحاضمحاجلارذن دقن
 اهوأو قدنملا مون ىفاهلاةةد_صق نم هنءهتلا ىذرىادصلا كالامزب ىعكتاوه

 قري ىلا ءارالا ةعمعك اضعب © هس عب عمجب ب رمذ هس نم

 قد_ن+خ عزجئييوداذملان نه » اهفويسّرست ةد-سأمتأماف
 قرسملابراموسفنأ تام © اوللحأو نب فاعملابرسذباوب رد
 ققصاذ هل ءعنناكو مع » هن ةلالارمصت ةي.صعفف

 قرقرتملا هي رت ده ىبلاك «* افوضف طة .ةاسلكىق

 قاوم ك-تاذسدان+لا قدح و اهريتن ناك ة .كح# ءاضم
 قنورىذمراصةديدحلافاص « دنهم داوضاهز ةصءالد +
 ىدصم ةعاسلكو حاملا موي * اهسامان وكت ىوقتلا عم كلت

 قتل اذا اهقحطنو امه5 «انوط*:ترصةاذافومسلا لصت

 تيدلا ايحاضمدحاتجلاىرتق
 0 ةصموا َه را عن وردعلا ىقاث

 قلنأ متاوقلا لو_ ودرو *# صاغملكءادجس ءزللتعو

 قلم ل-ظدوسأ حايهادسنع © مهنا نم تاع درست ىدرت

 ىغز 3 حمتولاب ةنامملا ت2 و مهفودح هاكلا نو طاع قدص

 قفومريخهللانا برحلا ىف © هود .ءلاهطنرب هلالاسهأ
 قريدلا لومختغادنارادال « -- ودعلل اظمغ ن كل

 قران ةءاستضاا فدع هم © ةوهر ردت كلا هنا اكعيو
 قيسوم ةميركل اعداذاو « اطلق عيطنو

 قيءداهفتام هوكلاىرب ىتمو اهتأن ديانا ا ىتهو

 ىقدصم قحصالا عاطماثيف يو هناق " ىبنلالو ع -هلد ن

 ىئرع هاذ -.:نم اًنميصدو # انزز-ءرهظدو ارم هند ةلتم

 ىق-الال م سنءاواضواورغك < اد نوزكجب نذلانا

 هتلوانتهئردملامدقاا ملسو هيا عدلا ىلدىنلانأ ةيدع- نب ضامءنيديزب نع 3 اسعنبا 4 رعأط

 د1 011 جس ل معصم

 شدرف



 ١؟ا

 (بئاكلاعارت نم للفهم « مهفويسنأريغمهفبيعالوإ» 2 دشن
 اهلوأ ثرحلاننامنلا!ه.يحدعىامذلاةغيانلل دمة نموه

 بك اوكللا ءىطبهيسافأ ل يلو * بصان ةعمألب مهل ىنيلك
 بر انمودذأ اعرب ىذلا سلو * ضقنعسيلت لق ىت>لواطت

 بذاوءريغمال>الاوسانلا نم 0 مهريسغهللااهطعي مل هعمل اهنمو

 : 1 3 تببلا بدعالوهلوق دعنو
 برارملا لكن برد مويلاىلا *« 7 ةماح موب نامزأ نم نريخت
 براضملا قار ضب مهيدبأب *« مهني هيثملا نواستب مهف

 بزالةبرمضرمدلانويسالو « هدعب ٌريشال ريخلانويس<الف اهنمو
 رع وبارك ذهحراشلاتو ءاتلابيصتب هاون دق طيض ودعا مساةعمأو ىنيعد ىأ ىنءلك هلوق
 مان با هدر وأ كلذ ىلعواهئاقل اد. .: ىلعنو.صنيفءاحل نوقحملا مطابو مم ايلوق:برعلا نأءارغلاو
 بارءاوذقلا نأاهدحأ لاوقأ كلذ عبر خت ىفسانالممذعب لاو هباده مة سم ةِمقلالا حرش ىف مساق

 نخالالة ابك جنغلا ىلع درفملا ىدانملا ني نم مهم نالءانباهنافاثلاو فرسصنةمريغهنالن ونمو
 عقوم تعقوا نالت ذو ا يدتعمريغءالا تلخدأ من ممأ ار وهلصأ مخرب هنارث كس الا هيلعوثلاثلا

 اعامتا تضف هديا ازءاحلا نأاهدسحأ ن اوةانهىل ءئيثالو ثين ألا ءان ليقاموهو خقلا ى مسام
 بصانوءالا ةكرخلاعابتا ميملا ةتف ىهءاحلا ىفىتلا ةفةلاواوضفو ىملان يتاح داهنا ىناثلاو ىلا هكر

 ءىطدو همساقأهلوقو م-4 ىلعاغطعرخلابل-.أو هلوقو هدباك أ ه.ساذأو بدتىذى أبى سلا

 ةةصا الة يظذلءىطبهفاضأو درغملا»فصولا ىلع هللا, ف صولا مّدقو ىل-.!!ناتةصبك اوكلا
 حربتالىباا هبك اوك-ل هناعا صو يللا لوط هب_تدحراش لاق عجاربدآو بدارب ىءارب و ةهسسشم

 مهتلمو ةيئاغلا ىهوةيذاععجج بذاوعلاو ةعيبطلاةهشلاو هلهأىلاعجربالو هلباعرئاللباعارب
 ماشلاو سدملا تيبديرب هللا تيب مهل ىأ ءاحلابو هللا باتكمهباتكىأ باك لاوهو مجاب ىورب
 بارمذلا ريدككحاا,عارقلاو فلا. لفاهدحاو فيسلااد_حىفروسك لولغلاو متنا ةىوربو
 وخلال ودرب ذلاهيلانحدملاد كح أ7:نيبتدملاو شدجلا ىهو ةسبتكع جب بئاثكلاو

 اهواَقبلوطدالنأ ه«سهن ىلع دع هموق فوخامريغ هيف يعالو

 (رخ الالوقو)

 ىغلا ىلع طخغالانأو مارك 57 رشعم فرعربغا ةمف بمعالو

 في نأ ثيلد ل نك-ااروهظ ىنرهظة هي رق ىه ورلعلا ىلع طخ محهتخأ هم ألح .رلا ناك اذاو رعوألاق

 نمو كئلو'اكانأت سالاقذ سو هلاوخأل جرب رعاشلا ضّرعف سوىلا حاك:ىندجو امئااذهو
 قاطعلالوةاضد أ كلذ

 مطا اوملانينسلا لاثمأ لاملا ىلع « مهرودقنأ ريس غمهفبيعالو
 ربدَمَدْلا لمقو نامزلا ىفةباغلا ءادتبالاهعوقو ىلعنمدهاوشىففنصملاهدروأ ثددلا نريذت هلوقو

 نسح أ اذا اوناكن ا سغ نم ةأ ص اهمعل>و لوعفللءانملابنريختو بالا ىفهدروأو نامزالا ىضم نم
 الحر نا كلذو معاصخلا نم كلملاتذخأمو روك ذملاءويلاو ةيلح هةمطلاتقلا مم لجرلا
 لة دفهماعد3_ثورخ [تاهلاّقفا راني دءاطعأف حارخلا هلأ سد ىمعصخلا هان" عذج هل لاقي ناسغن م
 تكلا هه اكوحا + اوشة واالااجإ 7:0: 20-٠٠ هسلا2-7917777: نمذخ للملا فلا قمف مهنمكلملا| وذخأذ مهولتات مم ىمعصخلا قنع برمضف هغم_ذخأف هلزنم عد >

 دهاوش 1

 (ةيلح موب هلوق) 1
 عاملا ذخ أىذلا موملا

 هعاح موووهنابتم
 راثلاو للا ل هأ كلذ

 همم:دلادو رت ها
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 نيبجلا نمعالضالا هءلعتمذذ ام ناصتكلاو ةنوشااةضىهو ةسالملا نمنيللاوهو سامأ
 ةضافعت سل نطدلاة صيت ىهىنمي ةمسخلا داضلاباهءاوط ضن: هلوقو نارصفنااهلاّقرو
 مأنباده شتسادقو روصقموهو ةرورمضاءاوطلادمو نطبلاهاضناكاذا واط ل->رمهوق نم

 لعذلاىدعو راجلا طةسأف ةنامللا نع ىأةنامللا وامس و ءال_تمالا ل_هحلاو كلذ ىلع سملاب مساق
 ةصرعلاو نأشاهد>او رومالانؤشلاو ىوقتودتشترَتو ئثلا رتل سؤنلا ب يط»ناواسلاو
 ن هلظنحى نم هيلظنحلاو اهعمدرطقت ىلمو اهعمد ليس نيعلامص»نو ءاشاهق سلةحاسلا

 هيدارأاكلاحدوسأو ةلععجبلاعلاو بذكلا ىنعع رمكلابباذكلاو دادضالا نموشو ريكس | نعم
 لح و داوسااديد_ثلاكالالاو اهندو هثيبامداسقلهب رمض لم لهو ملا للهقو ةيئالاس'اك

 ىل< لاي هياعفانهدارملاوهو نيت دا رارلاو ىكي ىن«؟ىل-ءف مساو مهن ىنعباوج فرح فأي

 هيلعح ود هءىلعلضخرفءاملا خمبلءدحلا كنماهتملطو اهاباكذاآس ىمذكتدشنو معن ىنععفقرح

 #«لبدهاوشو

 اهوأةلب وط ةزوجرأنمةبو راوه
 هم«رأ ليحلا عب رلا فرعت له د١ 4ع ىسح هلبدآمرب زلتاو

 هسو حالا ءىلمدلب لد 001 همدولاطو هفئاوع تقع

 همكحأ ب ارتلا حاضت بادي ٠ همر هجو هناتكىرتشرال

 ةمؤرصلا قون امظ 2 همهلد ئثهنوربالتو_كطلاك
 هك هذا فقرة مل د_<ناىلا ع هعانامل_بصضاق افلا انف

 اهيريسخو برر عكاق دا: بر ل :ىأدا:ل.هلوق نهتطاخو ءاسنلا ةرايزرثكد ىذلا ىازاارمسكمرب :)هلود

 مج ىهوبدابسلاانهناككلاو رامغلا ّحَملاو قرطلاحاسقلاو كلذ ىلءكلامنباهيدهشتسا تدبلاو
 ىره+ عجانه مر.يجلاو سراة:هنرقءرهح ىلا ةيسنرعش طسةهيمرهاو هعيورنام< هش ةممس

 مرا ىدان لادم احوبألاقو كلذ ىلعا د_هاشحاضد الا ىف هدروأو ىمراغلا لاو ريهذلاىلا فدضأ

 اذه ىلعىسرافلا لاا هيفد_هاشالف حاضنالا تايب أحراش لاق مراهج عمجاو رعسشلا نم طاسلا

 همطأ ْئدلات مه نملاعف ماهألا نم ةعلس هدمابأو رعملاب د رفءامحاضدخلاو سد بادي

 وهوهدصقهمع"و اما ةدصادك ضاقو هريعل ضرع أماد_دةىأامأو برباوج تعطقو ه تعاد ااذا

 قر<مروصنلاوأ حافسلاوهدس< ناو هبحاصديرب وهو ازا« توها ىلا هفاضأو دصاقب عوف سم
 ىمبلل تايسأ ىبعهرغلالا حرس ىف مساق أنبا هند هشتسا هذرسعلاىفو هلوقو هضرعىف حد. ل ىأ همدا

 ىلع هريسفت ىف ىواضيملاهيدمددسا هع هل صتمرب زاتاو هلوقو هركد [نملاق ال ةفاضالا ةلام منأ

 دينو ميرض ىجعم

 ((لجالا ىلإ الخ ارتدعب ورح »ب اهعشىفداز بالك ةرصشامو

 با فاغشلاو داؤغلا ىلا لصو ىتح هباق نافذ. قوخاذا سحلا هذةشردصمنيتهعملا غب فغشلا
 باقلاناسا اه لامية. قرةداج ل مقو باقلا

 تن وضييشلا ناضل | يديبدهاوشإ
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 ىلا ءانهللاقياهبمري ىذلاو اهعيبب وأ للا لم_ءب ىذلاوه لايثلا نال د_. سلا: هلامثلا ىئثانرلا |
 نا ىلعت ملا ادهن :صلادهُّمَتسادوو ف.سلاب ب ريضدىأ قايسم طوقك رمش هلم او لاتو

 تاحاش جاءت هلوق بسلا ءأن ع نع هب غتسا لم: بح اص ى مجالا ناذاذك يح هيمي قا الاعن

 هانعمو ىلا عت لص ًاديدشلايىلاممتو باقعلا مالالارمسكب هوقللاو نيللا قلاونيحا :+لاةنماىأ
 نالفلاق.و 4 ةعدرم“ 1 لال عم ةواز كاك .ةعيرسةانعمو رمش انك ىو روءام ملا همفتدي ز ىلا

 ءافئارسك زازملاو هسوف 4 جلا باّتءلاهذهفاطتخت ىأف طختو عرس ىأ هلام ىف ع طاطد

 0 عضوملاروأ او تراو 3 بنارالا نمركذلاو 0 نيتسحلاىازاديدسشتو

 نالاحا ايوا بطر نأ لعضو: ا 0 ثبلامطلا انتا وع مدق

 فود ناد وويشؤ تالا اد نا اريحا دعو فزت 2

 راسنا لاقو نيغلتخ نوت: نيذلتخح نول فمات يشي همشق قامأم سم 8 وه

 ناسحا,لاتفسانلا ارعشأ نم مل_سو هم ءاعهللا لص نال وسرلاق ةنيدلامدقاديبل نأ لاق . هي رأت ىف

 ىلصهللا ل اوسرلا ف سدقلاْى سا اهلا تيبلاريطلا بولقن" 5 اوقيىذلا ناس> لاف هلعأ

 «حرخأو# رانلا فمهبأدهدتي ىتح همامقلا عون رعشأاع اولهعملاق هناك دال ملسو هيلعدللا

 سرا سها هدب :ءركذيسوهسيلعهللا ىلصىنلا نا بركى دعم نب فيضع ع نع قرط نصرك اسعنبا

 ءاول هد-.دهزخ ”الا ىف لماخ امندلا ف فد ردن هريخ ”الاى؟ ىرمامأ :دلاقروكذدهؤجر كاذلاَمِف

 رانلاىلا مهدوقب ءارع أ

 «لعدما 8

 (( لجبال بارعشلا نم ىل بالا ١) دبثنأ

 ايفو ديعلان هذ رطبا

 لقحتو ماَقمْوهنم مئسلابو 3 لاظ مذ !نم عازحالاب ةلوخل

 ل>زرهل رقما ثيمحاشرأ د ىلع# فيصو عمير نم ثيغلازالف

 للا اهءاوط ضني ل ناصتكو « رمت اذءاسامد. كحال يت
 لوالا هل 0 تا « قشاعةنامللاوا سله ت اواذا

 ىلمتوأ تيعلام م-ةلو>ط هرذوأو 3 اهرايد ىف ةصر ءامو , رب ىبم

 لدو نم ىلء> لصاو ىافاجلا * باقثد هماظنحلا لامك هذ

 لاح هد.هبام لك ساق متر 5 ا ىبأ اهاالأ
 لاعالو باذك الان ىّتدحهب * ام>ر 3 ه«_:مديالام ءاحالاذا

 ىل-مالا نارمثل !نمىل_الا « اكلاحدو_سأت برش ىتتاالأ
 لمار بابجال ليد_ه ادك ٠ ىتّمذ كتدشننا ىنةرعأالف

 داضلا مو هما رمس كمضإو ىداولا ف طءنموهو ىارلا نوكسو مجار سسكس . عرب عج عازحاللا

 ىنععمبملا م 2 اًعملاو ا فاقثلا خم: ووو عضوم مت سلاو هةمهحو همالدا اوي.عملا

 ىئالفرت دعرو توص ماو ىازاع لجو ءايلاد, دشتي فيصلاو لا#ر الا لقحلاو ا

 نطبلا ىلءنوك-: ىتلا طوطخلاا ىو قئارطلاو نكملا ةرسسالاو اهطسوو ا ,:طدديكلادإ اأو ةلوحلا
 ثينأتءاسلملاو رب راسأ م جا عجب وءارلا تشو نِي_سلارمسكت ررساهدحاوة_مجلاو فكلا فنوكماك



 لاصالو ثيداح ع نمنااماو اكمل رحاق ةس هاد هللاناهل تفاح

 لاسءلاو ّنظلا فاك ماَتقلا هلع « اه>و 0 وات 0 تو
 لاتقي سدل ءريملاو ىنسلانقيل » هفانخة شر كحبلا طبطغ طغد

 لارا باث *"ك فق رزة هئوئ-سمو * 0 1 ار

 لاش ل 2 ىذب سلو * هيىنداةعمق 0

 ىلا م رس « ةوتاني انما ءاتمنى فنك ٠ اهنمو
 لاررأ تلاعثام تر-خد- وو * «٠ ىعضلاب مسد *ل راو فاطخت

 ننال كلو تاتعلااهركو ىدا 0 اسايواءطرربطلا بولاقن" 3

 لاملا نم ل ءاق بلطأم و ع ةسشعم ىلد ل وات

 لا لثوملادلا كرديد هو * لثوم د- 1 011

 نيسعلاحوتنم منأ نمرسكلاو حفلا نيعلا فز وجي وافية نونلاو فلالاهنمفذح منأ ءلصأ مع
 قءقمو لاثم ىلءو أ د_هردعو لاعف ىلع معد معو نمهنالا هدو ة.اهاملاة- مح تناكواهروسكمو

 ىأف ةرطظلا ىلع يم احا مص و امالظ معلم الاقو هع ملا قواعد ع اولا فن روأوت اوم

 اذا ارطملا من نمهنا ورمعىبأن و ابيشسأر ال ءتشاوخن الوةنمازيمتهنوكز وحي و كدحامص ىف ا

 نمل شو معنلاباعدوم ىتع<الا لاو ريدا ةرثكو اق تلاباعد هناك هدب زرثك اذار صغنلا منو 51
 ديك أ ىلعو ىراكنالاماهةّتسالا فل هدو رو ىلعدهامش «-بفو نممن هي ]د وراك :اءاهفةسا

 3 طوتلاف ف :ملاهدروأو ءالةعلار - غىف هل م2“ادوو لاف نمو ماهمةسالادءننونلاب عب راضملا

 لجو ع-لاجوالاو نامزلاو رهدلاوهو نوكسلاو خالابرمدعلا ىنمعنيدهذب رصءعلاو كلذلا دهاش
 نمنوك.امرزغأو هو ا مس١الاو دوت ىلا ا اوذو تاسراد تامفاعو فواناوهو

 6 نجا [تاذةسناو 0 نم أ سها تشامهمويت د>وعةسأ مس و متادلايسلاطشو ميغلا

 ىو هلانذ ريل بشتو معلا لاذلا مدي لاتلاو اهشقناهطخو ةروصلالاثملاو ةبب رربغ
 لاي هتيعبالهاَقيدا ارأا_ ءاواهرانىات 0 امترونت 2 هلو 2 لع دانو لاذ ىف ى-ءملاو للا

 دروأدوو ماشلابهد1 تاعرذأو اهراثىرب فوشلا طرف نم هنأ 4 ةاهترمصد أى دعب صوان :لات روت 5

 ريغو انوذنمبصنلا فرمسك-] اهي فز و تاعرذ أوك نأ ىلع تدب ا اذوعض ”هودلا قت ملا مهتموةادضلا

 قواولاو هب ويثلا4,ةءاملا برنو هثالثلا ه-والابىو رثدم |١ نأاف فرمد: :لاريغكبا ارعالاونو:م

 هائعم لدقو عمت صرظن اهرادىندأو اهار 1ك لو هر اناعر طئاهراذ قدأو هلوقو ةسيلاحاهلهأو

 عج ءافلاديدشتو فاعلا مك:لاقدو دوو بشنتو قكامرظنا منودو اهب مكلف دم دعت[ :ماهرادنر أ

 ا يلا بل تضمه توك“و ةوزغنم عجردفىذلاو هولفاق

 ماحوب أل اقو ك :ءاليقو ةبرغىلاكيهذأو كد_هدأدتلا كلاسو ىتثولاا هن اكءاملا ىف ىتلا قئارطلا
 ل لدافلا مو لصو عجب لاسصوأو 0 طاسهانءم

 تاه-سدسك#أو كاذلادهاش عض ودلاىف فاصملا هدر وأدوو حرب أ الىأال فذ ىلع 2 ًاوىلع

 تدملا تفاح هلو-و شضدريضارنم تضرو ةدنازءاملاو طغت دنت نصغ ترمدهو تنالو

 طيطغ هل ىرب ىأ طعدو رطاخلا ب بتسلاعلا فشاكو ماَمَعلاَو رانلابىبظطصا!لاصو_- زر زالارحافلاو

 سلو لدالا نم مىتغلاءاملا خشب ركم هآاو هقنءىفةطوشنالا د شف ىنخ اذار كملل ىرب ام طوغلا نم

 برعلاىرو 00000000 وسنه يسلا ىلا خف: ىف ةرمثماو لةةبحاصن سل ىألاَدَعب
 لع نب .وهتلاهبدارأونيطابشلا لاوغالاو صفا ثمل! هيدارأو ن لاب ةددحت ةنونسمو مورلا ع 0

 لاقدقو ل.ةلابىازاالابنلاو سراغيىأ ترىذبسياوهلوة لوغلاىأر هنا قداصرب_دمدربملا
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 عاجنالولابعلاا4 عاج + انيلع ةمرححعم ةاَدءم
 عاركلاام_همض! ام_ئاذا « اهالجانتني_ةاس هلءلس
 عاطخ سائد اهكعءأمو * اههف نعللا تيببأ طتالف

 تناكو نعلل بايس أن مهنا ىأدرطلا نعللاو عانتمالاوهو ءابالانمتسبأو ىلقلا فصسقاوهلمقو
 ظوفماوعاذ_هفنصملالات ماذخرسكتلا ىلع نيم سرغا معباكسو ةيلهاجلا ىف كولملاهمحتمذه

 وهو ب كسلا نم هقاتدشاو فرصلا عون باىلا اذهبرعت تو ىمسةرعاشلانالارارعا هتف باوصلاو

 البس ىلا عتهلوةكديكو تاامهتين عجاف سيفنلاقلعلاو بكسر<وهسرفلاة مص ن ملاقيبصلا
 لوالاثدنأتلاوريكذة!انعابتو راعتو هير: لامس دقن قلعىزي ربثلا لاو فنصملا هلاقاذك اجا
 تاةباسني_سرف نمهداوممامناىنعي نيقباسول باسو سرفلا رايةءابفاثلاو سيفنرابتعاب

 لاعلاهكعنمو ىفواولاو روه شمل غل إ_ءعاركحلاو نيقباسللا سريعذو لسانتلا لجانتلاو
 فرعأ امو أن اريهذ عقجا مذ لصولاز اوج ىلع احضلا هيد هشتساو ىهنلا نع سئ ا ةاشلاءىورب و
 عاطتسو امْئشد ىنعملاقاهجاع و هد عنا وأ هلءةاعق اعتمد و حرأه فل صفلاناكناورور متو

 دشنأو ةدئازءايلاوةدصعاطتسوريخئثب وأريخ

 ((اهابتنم بيسملانب مكح *© باكرةبئاذتءجراق

 بدسملاو اهظفل نماهاد>اوالوةل-ارةد>اولااملعراسد ىتلا لدالا باكراو بول.طملا نامرح ه. حلا

 دشنأو رسكلاو خشلانبهجولا هيف ناف بيسملانبديعسدلاوالا بيسم لك اذكوريغالتعلاياذه

 ((لكوالودؤ زعتثغبنااف
 ةمعنا ذءاسأب ىلا تمعدنتاك هردص
 فئافلار وءأللادؤزملاو.تعرسأت ثعبناو هيغىلعةيت 1ةمئاذو ةدشلاءاسأبلاو مك ىنععتاك
 دشنأو هريغىلاءسعأ لكر ىذلازحاعلا فاكلاوواولا أن لكولاو

 لابني سيلو فيسىذب سدلو )ل 5
 اهوأو ىدنكل ارحب سيقلاى سعال: ديصق نموهاذه

 ىلافتارسصعلا ف ناك م نم: ىلهو «ب ىلابلا للطلااهيأاحامص مءالأ
 لاجوأت تسامموم-هلا للملف ه دلخم نيت سال ان ىل-*و

 لاؤحلا ةثالث قاري تنال 7 ا را نك
 لاطش مص»أ نك ابلع لأ « لامللاىذب تا فاع ىلتلرايد

 قائماو هللاذه النو ثربك م ىتاموملا» ساب تمزالا اهو
 لاثقظع انأذك ةسناب « ةلاوتوهد_ةموبراف

 لانذ ل« دانوىف ثتيزحاي صك © اهعيصخلاههجوش ارقلاءىضد
 لاع رظن اهراد ىندأ برثس.. « اهلهأوتاعرذأنماهتروس:ت لاقنأفلا

 لاق-ةل بشت نايهر خباصم « اهنأ تم موضلاواهلاتردظن
 لاح ىل_ع الاح ءاملا بابحو_<“ ه« اهله مانامدءباهلا تنوع
 ىلاو- سانلاو راوسلاى كلا 3 ىصخ اق كناهللا هلا مدس َتلاَقو

 قكاصوأو كندل ىمأر اوعطقولو « ادءاقحربأ هللاني_-ع تاقف
 لاتيمعب راه ىذَن صخب ترمص# < تءعسأو ثردمحلاانءزانتالف

 لالذا ىأ ةيعصتلذف تضرو « انمالك رو ىنسملاىلا انرمصف



 لاا
 ل ل مي اص ص ممم جوخ 2 0-4

 ديعان أل امث ىملاه.لاعمجا ىت-اراندقوأ هبت ومدءيناس>نبنجرلاديعلا# ناسحتامانإف
 مهدشن أف هوععسل كتعمخ ىلعثدخي ثدحب طقسد نأت هفناتيب تاقدقو ناس نبنجرلا

 ديهزاهجاءاذالواقيدص « لغم م ىنغلا لانو هاناو
 مهدشنأو كلذ ل ثمد.عسهنبا لعف ند نلادبعتامالف

 دوس41 ىنغلاهللالأ سلو © ىناا ىلع لاجرلا حالو سهاناو
 هواك حب رزيللا لآ ايحاصق لليللا فوج نم ناس> ماقلاق ىسيعنب نعم نءرك اسعنبا# حيخأو »ب
 اولا ىنعهوذخ ةعي_ذ بهز ف عصأ نأ لبةثوم أ نأ ت يشن هتلق د. لاق كلاماولاقفاو عزف دقو
 معنلا هماءىطغملل-هحول * املامدعهعاضألحبر تلولادتافامو

 دشنأو هرصيفكدقونيس#و عد رأةن- ناس تام قدما نا لاق

 6 وسلا نأر قال رحاحنا دوس )ل

 نبثرحلا ن هللاد عنب عب رن نطو نبل دنج نب هيواعم ننصح ند يبءهمساو ارا ةديصق نما ذه
 ننال .ءننسق نب هةدخ نب هم ءنروم:من نزاوهن ركب نبةيواعمن هع هعص نب صاعنب ريغ

 هرك ذو ناو م نب كاملا دمعىلءدفو رو وتمر عاش ل.الا هةصو ركل ىارلا بعلو لدنجابأ ىنككر مم

 هليقو نييمالسالاءارعشلا نمىلوالا ةئتيطلا ف سحجلا
 رخالااهتاراح ىلءىل_صوىل-هل 5 اهتنياو ندحرلا هزنعىل-ءىلص

 رو-سلانأرةءالوحاحلادوس * ةرسجتأ تانرالرئارنااّره
 ىعارلا هدنعو ناو سهنبر مشد ىلع لطخالا نة دلاق ىلا فاق نعىناغالا فج رئلاوأ 4 رخأ 7

 امأو ىدعف نمر عشأامأ لات لو ةدام ىارلل لاققذ مرك أوهنمرعشأ نأ لاقاذه مأر عش أت نأارمثب 4لاقف
 مرك ًانأريمالا لاح لوقت أ هل لق نطخالايرخا_.!ف معنةريمالا لثم دلو نمهناهةأ ىف ناكناف مركأ

 انايادمش”ىبسنلا بح ه« انريغنمىبعءالضفاننقكفزإ» دشنأوكنم

 || بدك نحرادبعت ريشبل ل يقو تبان نينا سل ليقو .هنعمتلا ىضر واصلا كلامي بمكلوه
 | لاقشالدبوفاثلا ىلع عاف عفرلابىنلا بحولوعقملا فل قو لعاغلا ىف ةدئازانب ىف ءاملاو كلامنا
 هلبقو هبقلعتي ىلعواقرمثىورن و زيمتالضفولؤالا ىلع لح ىلع

 انام هرمصن» زيدع هللاق < هملو لمص مههنأو رص

 رصيف ءابلاوهالاو نمو مو هيلعهتلا لص ىننلا اورمصن مهنالراصنآلامهامس لج وزيعفتلا تا ىنمد
 وه نم ىلعرب »هد ىلع عفرلافاهرمدكو ريغ عذربانريغ نم ىلع هلوف ىورب ىصهدتلا لاك عم ىععههلو

 نس> أ عفر نم ةءارق ف نسحأ ىذلا ىلءاما ةىلا هتهلوقذح ىلءفوذس د ئاعلاو ةلوصوم نه انريغ
 ةدئاز نم نا ىلع فاسكلالاقو انريغموقو أ انريغنا سنا ىلعىأ ريغب ةفوصوم ةركت نمنا ىلعرجلاو
 هلعاق لا فا .ضملارد_صملاوسدءتماناباو نايبفطعد ةمفلالا حرم ىف مداق مأ نبا هدر وأ كلذ ىلع و

 (( هيدي فام ضعببباصت » ىتغلا نانا عسل )» دشنأو

 هدعنو هيدي ؤىذلا ضعبب ظفلب هدروأو اضل دوم هناينلا ىف ظحاحلالاد
 هسلاادةمزعم نو 5 - وم هل كاب ثانى دسك

 هياع قلخ هيزنهد سلف .«بابشلا رس بيشلا هبلسدو
 عاطتسءيثداهكمتمو دشنأو
 لاقذر اكسال لا ةءاسرف كولملا شعب هلأسدوو هلات متن ملجراوه

 عانت الو راعتال سيغن « قلعباكس ناَنعللا تنبأ

 ةادعم

 تتقي لا

 < مدة ع ب رع



 ىناهصالا حي رلاوب أو هدنمنبا# حب رخأو لب سو هيلعهتلا ىبصهللال وسر نع انام سدقلا حورب ناهس 1

 اولانب مل مهظ.ةبنكرماملاهللادرو ٍراَزحالا موب ناكامللاقهللاد_.عءنب رباج نعرك اسعناو ىناغالا ف

 ١ ةيوفكلاوجم هك ءاهزس يعج جك

 ةلج ناسا هن'اكهضن أ هيبرمضؤهناسل حج رخأ مث ةبريإلا هن رغتالامىرشيلهناو ب رعاا نمدحأ ل وقمهبىل ||
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 ةحاو رنبا لاقوانأ كالام نب ب عك ل اق نيلسملا ضارعأ ىم < نم لسو هملعهتلا ىلص هللا لور لاق اردخخ
 مهبلعكئيعيسو تنأمهعمها منلاق هللالوسرايانأ ناس>لاق». رعشلا نسل كننالاق هللالوسرايانأ
 هع 6ذة:,دملا لو هيلع هللا ىلصدتلا لوسرمدق تااق ةثئاعنءركاسءعنبا «حبرخأوءسدقلا حور
 ىلضهللا لوسر ىلاوف ذأ سالاكانع بج ا اولاةذ الام نب سعك نوم “ملا ناو هعمراصنالااو هو ا
 ىلاوث ذأ -1لاقفانعبجأ اولا ناس> ىلا اوافلا_:ةجاح خاب لو لدجأو ن سحاق هن ذأف ملسوهيلعهللا
 نأىاخأىفا ملسو هءاعهتلا ىبصهللا لو سر لا ةذناس> ىناق هوعدالاسقف ملسو هيل عهنلا ىلص هللا لوسر

 نأ ب حأ ام لوقمىلو نبهتلا نم ةرعشلا لس مهنم كذا سالن ا س> لاتف ىمعىنب نهو دج مهعم ىنميصت

 نباوريعنوأ «حبرخأو9ب ملسو هراعفللا لصهتلالوسر هلنذأف هنةذهيبرمذمن ءادو -ةماشه رطب
 رحاح ْكاذِلوعد م سو هملعهللا ىلصهتلا لوسر تعم“ تلاقف ةشئاعدنعرك ذناسح نأ ورع نعرك (سع
 قاهصالاحيرغلاون أ ورك اعنا« حيرخأ و 9 قفانمالا هضغمدالو نمؤمالا هيحالنب ةذانملا نعب وانتي

 ا ةيبنيعبس لسو هءلعهننا ىلص ىبنلا هحدم دنع تدان نيناسح> مال سلا هيلع لد ربج ناعأ لاق ةديرب نع
 برث,ندلالهأ رع_ثأ نأ ىلبرعلاتقفتالات ةديمعف أن عفا الاف جرفلاوأ «حجرخأوإ
 ىلأ نعرك امسعنبا «6ح رخأو» تدان نيناس> ندملاى أ رع أنا ىلعو فقم سقلادبعمت

 ىلسهللالوسررعاشو ههلكء الذ لذ ذأ و ىرقلا لهأر عاشو نعلارعاشوراصن الارعاش ناس> لاقةرع
 اعاانسل ناكت ناننب ناسحنا ىاكلان نع ركاسعنبا «حرخأو9ب عفادمريغ لسو هياعةللا

 نبا «حرخأو» هده شدالو لاتةىلارظن.نأردق.ال كلذ دعب ناك ف نيجلا هءذ تثدحأ ءإ-ءهتءاصأف
 لو-رباعأو همطأ ءانف ناسح- شرف دقو برخ سو هيلعهتلا ىلص هلا لوسر نأ س اع نبا نءرك | سع
 لوق:ى هو مهنغرهرماهعمونب سم ثاهللاقي ناسحلةب راج مهني و نيطاسع# ملسو هس لع هللا ىلصفللا

 جرح نم تول نا ٠ ميو ىل_ءىل-ه اهتانغىف
 ةؤعوف أن ع ىاغالا فج رفلاوأ «حرخأو9 حرحاللاهو مل-سو هلع هللا ىلصهللالوسر مسد
 نبهللاد عالو كلامنب ب عك الو تبان نب ناس ريعش سد لو ه ءلعهتلا ىلص هللا لوسرلا5 لاةىدءسلا

 رعشأ ناك لاكنيريسن: د نع هي رات ىراضلا «حرتأو# ةمكح هنكاوارع_ثةحاور
 «حرخأو» ةحاو رنبهللادبعو كلام نيبعكو تدان نبناس مل-سو هيلعدتلا ىل هللا لوسر با دحأ

 ناسح زم لاق هيد أ نع تدان نينا سح نب نجح راد عنيد نءقك»اىنأ قد رطنمرك ا سعْنا

 ثرعلاناس>لاّةف ىرملاثرملا هعمو لسو هياءهتلا ىلص هللا لو سرب تبان نبا
 رد وبال اد_2ناف؟:م « هراح همذديردغ نم راحاب

 رب ملاهءد_صهسحاجزلا لدم م« ةمقلث مح ءرملاةئامأو

 رضا لوصأ تن *ردغلاو «* هداع؟_:مردغلاف اوردختنا

 هجرلرصلاءاععصولاذهرعثنا اذ_هنمك.وهتلاذوعأىفا مو هيلعهتلا لص ىلا ثرحلا لاهقف

 ل-هأ نم ةيقيرفابراصعشىدحلا# حابرنبىلعنبىنوم ود رطنم ركاسعنبا «جرخأو
 نان تدان نينا سحان أل وقي وةئاممءانهؤتني وهول_ءللا فوج فنان نيناس>تع6“لاق ةئيدملا
 ك.عأىذلاف كئا.««ابهونتةحرابلاك تعم” هلتلقفيلعتودغتصصأ ا لفءاسالاانأةعيرشلا
 تاقلاقتيبلاامو تاقذ فامءان تهون هتمكح أ اففرعشلا نما ب تجاعلاق

 ديءسأ ىنحامالا سانلا نم « املاس عصن و ىنعأسهاناو



 هين آلا اعل تسلتحاو ع ه4غع< ى_داو تاللط

 هيداحناوةانقغستمنا « اهدارحا ضنت تدغم

 ىنعيلعف مساهم ليقو اديك أت هلا تديعأو فرظلا ىلعبصنةلمالاو هربخ ىو ا دّممم ماها امهم
 5 مسا لمقو خزلا ىلعأ ةيلاعلاو عفدي ضارب و كالهىدوأو ماهفت_سلاهدحوامو فغكا

 عو-ءداجلاو ه4-مدح رة ىذلاق رعلا نونو نيل م هعدناعو ةيضقعشاغلاو هد_حاوةهح ىلع

 ىفف:هلاهدروأاتمفلاهلوقو طقسواولام.؟«ىوبيو اهتمقرذتاوبةةئااماهتاغو ضوخحلا
 ب رح ايهعصو تدبلا ىنعمو هينا ةمالعرهاظالد:سملا لعذلا قالا ىلعا دهاش ىواهلا ف لالا رح

 هانعم يع<الا لاق ديعو ود, د تهلك ىلوأو ءاغقةدنعءاةيعىاتف هماز نا لاح فهناروىلا تغئادوبذ

 ناعم هلو_عم ءادباحنو لجروسا نا:سو ةلعاف ىلعرد_صمذاقو ىأ ة.ةاواذؤ هكءاهأف راق

 ةقا ىلعم هلم | هبان رأم تو رتفاذاى و نم ة.ناولاو ثنذالاوثيثيعلا ارعش ريستك ف طوالاو

 نوكما هما طارمض هلووو نامورنةياعثو ناعد_حج ن4 ءاعت ناةيلعثلاو ه4ةتملار ملا ىقشلاو

 ناواهواعمااهدارحاو برظذد3 ض.ئ:و ةكردملا هريغلاعو ةئطبملاديزو أل ادة الاو مرشحا

 دشنأو ةينغتم هانغّتموةيداحاماو ةانةَةماما هانعم متاح وأو ىرحلالاق

 (حرئاااوجرتوفيسلاببرمذن ])
 كا ةناعتسل الذ ىلوالاامأو ةيثاثل اىهولوعغملا فءاملا هدابز ىلعا دهاشمدروأ

 ١] ماسي درا عيصضلا قست 5 ةديرخ مانملا فك داوف تامت ((

 ءدعن وردي معو هّتءز هوما شهنبثرحلا| بف ل ذي هنع هللا ىَذ رت نبناسةديصقعاطمازه

 مادم جبذلا مدكقتاعوأ « ةباصمءاعهطلخت كسملاك
 ىال_>ًاهيىنعزو لدللاو 03 اهركذرتفاالف را منلاامأ

 ىاظععي رمضلا فب يغت ىت>هاهركذ كرتأواها نأ تمسقأ
 ىاواىوملا لعد صعدةلو ههافس ولت هلذاعل نملد

 ماشهن بث رولا ين متوضف « ىنتثد-ىذلاةيذاكت نك نا

 ماهو ةر
 ىلع_اهلاداؤذلاو نسوا هسا ىأ بحلا هللا تدد_سفأىأ ةدحوم منة وف ةانث؟تادت

 ةم#مماهؤاخو ءارذعلاليقوةيمهلاءاسنلا نمةديرخلاو هؤاشغل قو باقلا نطانلمقو روهشملا
 ىقشتوىقس'ىوربو رغثلاماسبلادرالابدارملاو اهنج ىلا اهعجاضد ىذلاعيصخلاو لمهماملادو
 بثولادعت_اوهو ءارلاد, دشن رس .رذحادعلا فلات ءارلاديد شدو نيرمسك, هرتمطو رجلا قتاعلاو

 ىراصنالاو رع ننئد_ءنبهانمدي زنب و رم نب مارح نب رذذملا نب تدان نب ها #«ةدئاق#»ود_علاو

 هل _سوهيلع هللا ىلص هللا لو -ررعاشن جرا دبعانأ ل هو ماسحلاابأ قو دياولاابأ ىنك ىحرزملا

 هنس نير مدعو هام شاءدعسنبا لاق .بيسملان:ديعسو بزاعنب ءاربلاو ن>رلا ديعهنبا هنعىورشباور
 هللا ىلص ىبنلا عمده شد ومال_سالا يدق ن اكو هدجو هوب كالذكو مالسالا فنيّدسو ةيلهاجلا ىفنيّتس
 ىدشن,وهوناس رع ص لاةب..ىلانبانءهريغودجأ «حيرخأ و ني ناكهنالاد هشم سو هماع
 كدشن ألاف رب رهىأىلاتهدلا م كنمريخوهن مهمفو «.ةدشن أت نكدقلاةف هيلا ظافدصدملا
 8-3 رخأو» منلاقسدقلاح و ريهثلا كدي أ ىنعبج أل وشد مل-سو هيطعهتلا ىلص هللا لوس ر تعف# هنزان

 دشن دصسلا فاربتم تيان نبناسحل عضد ل_سو هلع هللا ىل_صدتلا لوسر ناكت ا اةةشئاع نع ىلعنو أ
 ديودهللا نا مو هلع هللا ىل_طدللا لوسرل وعد م مل وهيلعهتنا ىل_صدقلا ل اوسرنع مانام اق هيلع

 سأر اونو 0 مهنود ل تاق. نأةمحالا كر

 ناسد
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 ©داي زغب نوبل تقالامب « ىمقتءاينالاوكيتأيملأ ) >> دشاو|
 هدعبو ىلهاح رعاشىسعلاة>او رز ةعذ>نب ريهزن سدقأ اسي شع هعضن هديصق ما طموه ظ

 دادس> فايسأو عارداب «ىرمشت ىثرقلا ىلءاه سو
 داصالا تاذىل_ هيوخاو *.ردينبا له نم تءقالاك

 نبهعذج نري_-هْزرنب سه ىسعلاب راقنب نا. ةسنمهللادبءنبداب زنبع..برلامواس بدبحئالاق
 منا ضكدمت هيدينيناهءضو بكس ااروهواماار طناف 6-50 أاعرد ىسعلا 4 > اور

 ىننم ناعظ ىريست ىهو هيرامغالا ثرذللا تن.ةمطاق بد رلا مال سنو ضرت_ءف سدق ىلءاهدرب

 نب لج رلعف طق مولا كح ت .ًأرامهتلاهقذ هيلعدرت ىت> عردلابامنمترب نأ ديرب اهلج دات واف سدع
 سانلا لاقفالا ”وانيعاهب تيهذف مهم أت ذا دقواد. دايز روش وتنأعطص3نأو> رن أكل >لض

 درطاو هام سىلف: تااثام سدو فرعف الماهتاسراف هءا “سم نم كمس>واولوةءنأ اًواشام كلإ 1 ىف
 « ىفتءاينالاو ك غلب لاو كلذ ىف لاقو ناعدج ن هتلاد_,عنماهعابفةكمام مدو ىت>دابز ىنبلالدا

 هتغلباذا فيفا رهرغأ ثيدحلات دع نم هدا وعلا ءابذملا جاي 0 ربه او هوأمت عج ءابنالا تار.الا

 ديبعوأ هلاتديد ثتلابهتمغَت قة مملاودا سفالاهجو ىلع هتغلنا ذاؤري_كئان1طوحالا_صالا هح و ىلع

 م-هدايزوشو ةباشلاةفاثلا ىهو صولو!ديىورب و نبللاتاذل الاد اج نوبللاو ةبتقئاو
 ناعدج نبهللا دبع ىْرَعلاو اهسبحدارأ داءز ىن:صول-5سرىأ اه سو هلوق هتوخاو عسب را
 ىأةد_حدحي ف.يسل اد > نمديدح حدردحو فيس مج فايسالاو عرد عج_عاردالاو عامت ىرمتو

 ريهز نب س:ةسرف سجاد ناهرلا ف ةباغه_فتناكعضومهزمهاريكداصالاتاذو اًداحراص
 ءاربغلاو سحاديبرعلا فةروه.ملاةعقاولات ناك امهيمس و ىرازةلاردي نة ةيذح سرفءاريغلاو

 تببلا كدتأرملأهلوؤىفو لبجأ ني. ةراؤاةري_ثك ه5 أ عجداصالاو ة:-سنرءبرأ مهتبتماد
 ءاملا ةداب ز ىلعو عضوا ف فذصملا ءدروأ ثاذ ىلعو هرورم 2 مزاجلا عم هل-علا فرح تاما ىلع دغاش

 نأ ل ة“مهضءدلاقو هضرتعم خت ءامنالا لج وكتب لءافامناف انشهد رو كلذ ىلعو لعاشلا ىف
 لدرعكم كم ةأب لعاف ل. قو ةدايزالو ضارتعاالف لوالا ىف ارعغ أو ىفاشلا ل عافام فاعزانتىغتو فأي
 تةالفونومللعاغلا ل مقو بصن ل ىفاهرو رو ءابلاوتيقالاأبنلا كتي لأ ىأءادن'الاهملع
 انياحصأضءبىو رةبعانصلاّرسسىفو ىهتقالا ءاهرب_- ىأدايز نويل كتأ. ملأ ىأاهري_هذ
 دهاش همغف ىفت ءامنالاو كان لهأ ظفاباضدأئىورو ةردرمغال_:مزجلارعاظ ىلع ثبت دبلا
 دشنأو ىلشو ةرثمهلا نيد عججلا ىلع

 ((ه-لانرسسو ىلعتب ىدوأ © هيلامهمةليللا امهم ])
 هدعبو ىلهاجوهوقاطلا طقامن ورمل تايبأ عاطماذه

 هيلاعلا ضك رتنا هأرزو « ىتغلا جيك .فكدف كنا
 هسناجلا ةناغزم ءاملاك دناءاهل كرس هنعطد

 هيواهحلا ىلا ىوهي نكت نك © ا[ كاما كئانأول

 هت ءقاواذك لل ىو ىفوأ « اًمَعلا دنع كانيعاتيةلأ
 هنؤارلاب ف طوالا لسجلاك © هريمت بلجن نانسسلاذ
 هيداجوشب مآري_تنأأ « هلو رمءاتلاابيأا
 هيناو انرتصن نعانتخأمأ « انتخأ مأ لضفأ كدخأأ
 هيوادا فستعت دس قوق *  ثاااهبان رأ سشجتدو ل ملا
 ةيعارلاةم“الا طارمضلا# « ىذلا ناتيلعثلا ف ىنأب

 د اوفس 0: هيج و اه

 ع 0 0 نب لل
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 االسم



 ضصظذ11111اااا ا م ل ١11
 || ةشاوخابأ كرم لس نبهثيبنب سلا ئرصا نب فاغخ نة يصءنبةظ قي نحابرنب ديرمثلا نبثرح ا
 ا روهْسمرعاش”ىنادص عت دووهنك اسلادو مذتدوو ة>ونعم نوم همأةيدنو ءاسنلنا مع ناوهو

 | ركب انأ »بف حدءرعسش هلو هدرا فهمال سا ىلع تهثوا خت ده تو ماس ىنبلءاوله_عمو فلا دهشو
 دشنأو اكلاحدوسأ ناكورغ نمزىلا قبو قددصلا

 ((ايهان ءرللمالسالاوبيشلا نك )
 ايدام تزيهت نا عّدو ةريع هردصو ساصسخلا ىنديع مصل ةديصو علطمزعاذه
 ايداب وارسم بح هقالع 2 ةقالعاتت رخعاا ثا سانونح هدعب و

 ايفاعتينلا معاناثنثأ هادن ه محاغب لأجرلاالطصتىلامل

 ايلاح بأ توؤاءلاوردلا نمب لطاعب سيل رلا دب د يجو
 ايكاذعرلا هلت دهاضغرخ و و» اهرس قوذتقلعابرتلا ناك

 ايفا ءاوج روح اهنععفرب و د اهفي ملظلا تاب ةضياق اهنمو

 ايلايلا نب داوأن مب كرلا عم *خبا رأت لاك مون اهنم نسحأب
 : جاايددلا ةدمصقلا هذ_ه ىعم»ىبارعالا نبا ناكبلطلا ىهنمبحاصلاو اةيبزوس»تو همنا ىهو

 ْ ءارع_شلا متم ىفىنايز رملاوهناةيط فدع تنباو هريسة: ىف متاح أنا *«حرخأو» قاورساا

 : وأ لاةؤلوالاك هداعأف 2ع ا.هانءرللمالسالاو يبشلا فك د رعاشلالاتالآهللالوسرابرك وأ لاقذ

 ْ ىددع :رغصم هل مهعرمك»# هر نبال هباصالا فو ْتالىءئنامو رعشلا كلءامدللال وسر ًادهشأ 25

 سو هيلعهتلا ىكصىنلا لدتو سو هيلعفللا ىلص ىنلا 2 ارد اءرمض و وهشمرعءاشتال ىهعساصسخلا

 ' || نيرع «حرتأو# ايمعأدوسأ اديعمص»ناك لاق ةدييعفأنءحجرغلاوأىور هرعشئمئشب
 ١ رج هللاقذ هتيدمصقهدشنأق باطخنان بر مع ىلع مص“ مدولاق نبريسربا نعىناغالا فىناوصاللاو مش

 1 عوطةعا:ءهناسحا سلف د هل عاطقنا الادج هدا

 || اميصمناليقدقو ةنجلا له ن1 هنابراقو ددسناو اذه ل ةمرك-ثيلهتلا ناق قدصو نسحأ لاهتذ
 || نمةم#مل الاذان ايكاذو ودغلا نمدمحتملا ني زلانايداغ عاوب وصنمت هريعو نافع ةفال ىف لق

 : وحوملاو ماعنلارك ذمذللا تحف ةمحلا ءاظلا مضي ماظلاو حافاذا ختي خف بابن مك ذيمكذ

 : لاقهناو ةهج ساصسلا يدع مسا ن أى ذل اركر ىبأ نءفاغالا فو ماقاذا ىون نموانو رند_ىملا

 ا قر ولاول دالا ماقم راغقلادنءهلنذ سادصسلا دمع :راعش أه سفن ىف

 قلخلاض بأ ىنانوللادوسأوأ © امرك ةزح ىمغتذادبعت نكن ا
 : هنعدللا ىذرر ع ساصسخلا نديعدشن أ ةدمعىل أو مالس ند نعىفاغالا و

 ا ائارو ن هاهلحر ىمآدتو ىلع 0 مدعع ىنئتوافك فد سو

 || هدمسول ةفهديستنسس مث هموقءاستب بيشهنا قرط نمىااغالافىورو لود كناكليو رعلاقف

 ةلملعتناكو هالومت أ قهلوق نمو هموقهناعأو

 عستم حابقلا ىف هلامأ « اهتساحم نمباخ ىهتربام
 عجواي بيسحلا نودان أه د هلت اقءادقلا جب ناكول

 - مسلسل



 انامل

 هج وتو ف رص:عتسل لاف ةمطاف تلاتام لات دة ز وتلا ملا تراصفكامدن طرشتو ىنصخفتالو ||

 مواغغش كلذهدازف اهبانث نم صيمةبهيلات هد وو تاعمفابت :ريسخ ا ةاهدلخ ىلد ىذلا اهصيمه ىلا |

 كلذ ف لاقو فرصنا قش مدنملاممأ ىلءاوراصاذا ىت>مهطلاخي الهه عت لزن ْ
 سصآلا ب راعتدعب تدشن 0 ىردص ىت>احهادغلا قاض :

 رهدلا ثداولابف اضرع * اتَقاعىِتلاةم-طاف تركذو
 رصخلاهةمطل ماظعلام> 5 اهيريمعلاعدر هروك+

 رجلا ةفالا_سهملعى هر + تدك :رامد._ءناغاق نءاكو

 ره3هدامضايرلا ىرب 31-5 قوخ ندا مدآ دعو

 ريصاذتنكوداؤقلا قفخ ه« اقزح اهم ترأرامل
 ردصلا ىلعاهعمدم لمناو * مهدسعب ىاثمع تردامتف

 رصسلا لخاد كب مآ تنتج ايذزكسم امواولاتاذا ىت> ْ

 ةئائعؤللاو دلجلاف ضيقت عشتلاو مح ونوئلاديدشتوةمحلانيششلا فو ملا مذب خشم ربغ هلوقأ|
 ل دريملا تعم” نامسكن بالاك خفأارءاجأنع :روائامقا ذارمسك-ا!اياهاذ تقل دوو حاصصلا قلاق ةلقلا '

 ءافوىازبفيزتلاو سأرلارعشرتاغضنورقلاو ىسهتنا خفلاب اهنورقباذخ ؟اهاقَتهلف لمجلوو '

 حيرشلاو دراملا ءاملاي صو هنانا نمفزنرجلا نم فوزتملاهدارأو هؤامىوزنم ىأ لوعمم ىنععل معف 1

 حرخ سف ضرالا هزءر مف هدكسم أ هتءال صل اراصاذاف لمرلا نم ضرالا هذ من :ءاموههريغلاو ا

 ايرسثاهتب رمثواهةي رت صصمو اهاف تُعلذ هرب دقو وذ <ردصمةغ-صبصتلابفزنلاب رش هلوقوأ |
 قو ةديازهءفءابلاو لوعقمدربو هلعاةلاقاضمرد صم برشفحرمشحلا| ءامدرب ف .زنلا برم لم ١

 سماها بالا ىف ف:دسصملا هدروأ «ةعاط هك رهأتا مسا ىلعتلاقذ « هلوقو شيعبتللا نورشأ|
 تببلا ىفهبعرمتللان صأ ىأ ادب فورعملوقو ةعاطىلاغتهلوةو < ىف وذا نا ىلعا دهاش

 ((دمتالا فدعنيتثللاب تدسمو #4 هيد ة ماج شد رحاونك دّكأو

 كالذىلعهيومسهيدهشتسادقو ةرورمذءاملا فذ. جاوثك دا ارأ ملعالا لاق ةبدنز فاغلطاذ_هأ|

 ةماجلا ص_خوا منزحواهتفاطاواهتةرىفةماجلا شد رجاونداهمشف هأ ها ىةش تدبلا ىف فصوو
 فا: ىهوقرؤلا مانجا ىلا اهتمددصقامتاو هريغواطقلاك قوطم لكب رعلادنعماجلا نالةيددفلا |
 ةباورلاولات هوو اطقلاكل وهسلاو ىفايغلا فلأتالوضرالا نمعمةراام دكلاو نورن+-اولامجلا||

 دعالا مصعو دئالاب تح سما نءاكف ةرهسلا ىلا ب رض |هتاثا نأدا ارأوءالارمكي تصنف ووورصلا

 هيدي رارد_صموهو هنرمسكو هبت صام تن ةد-ف هدشب تيضاذا حيرلا تةصعنموهو ه:م قدام
 ىهتنا اهقل فد تالا فصعد « ذا لبق هانعموءاثلا مضي ىورب و. قولا ىن-«عقاكتاك لوعسشملا |

 اهناله_ةخافلاةند_لاةمانجادارأو اولااك سلو عمتملا نبالءوقهارزسءتنبلاىرمثزلا لاقو
 ئثبدتالا سلو عرزلاق رو فمعلاو د_ف2ىفنكستامتاو مهالاوامو ةماهتو روغلا نكستال

 هتق.ة> ىلع نوغةءالف ب رعلادالم:نوكذال تلا ءام_ثالا نمهنكلو راح هنالور وهل نوكش تحشد ||
 دارأوةماججلا شد رفارطأداوس ةأرملاةثاداوسدمش « اقّدسفلالوقدلا نمقذنملو « هلوقك
 دمعالا نولعي مهو هقيصدمتالا فصع مهضعب لاقو سا.:لالا مدعل باقؤدمتالا فصعب ندثلل|تدصسم

 اهلصأومعللا نمنان_.سالا لوحامة شت ةثلثمو ماالارمسكرهئالاو ىمهتنا ديلا ىف كولا هش ةئألا ىلع
 نبري_عن اوهاذهف اغخجةدئاقإب لمكلارح ىملاو ةزمهلارسك,دمنالاو ءايلانماضوعءاهلاوىثل|
 ا. ول سوم ب رمساوو وص يجو وب هج يما رس رو روس روس م ب جوج سس سمع تو



 / م1

 لاتن يجوةنك اسةيطا ةداسب ةزمهلا كر نونلا مب مح 7 ءاملامظعم ىف مو ةظوجماللامضب كد

 فذصملاهيدهشتسا تدءلاو ثوص عم عيرسرمعأ عج ااطو ين ى يف تكر اد : حانت حرلاتجأ 3 ِْ

 نم ىععرح فرح ىئمدو رو ىلع هزمتب حيسوتلا فدوشتساو هيضيعبتلا نم ىن-عجءابلادورو ىلءاسنه ||
 - ّنفتامش> ىلع * تبصنت رح اءاعشورت ظفانىوردقوأ |

 نك نأ نب سه الا ن مدحأ او ىبعهيفدهاشالف

 ((حرشحلا ءامدربب ف يزتلا ب مرش
 تققو وهنأ و دات ٌ د اردو ل, .بحامصلا بحاصوّاطلا توني ديبمل مهضعب اها ازرع تاس أ نم وه ا

 ىامالا ف ناهصالاجرذلاو أ« حيرخأ+ هلي وطةصقىفةعبب رهأنيرمت 2 1
 نيرمشب ىدسالا ىلءوب ا ىنثدح نايزرملا نن:ماخ ندم ىنريخأ هقدر ط نم خيران قرا اس ءناو 1

 هب رمذكءامس < ا ااه ءمب رىبأنبريعناكلاق ىدرشلار كل ع نى ا ىنتدسح حلاصني ىسوم ا

 تلاقوهانأاهلاقةعس رينأن بربع ت نأ تلاقوتلسفةمتلارثااهلعةزر لسان انقأذاهلوح ةنالعو ١

 1 كلذ بح ااملاتامسح نوةرشأوايدأّن هلك ًاواةلخ َنوتأواهجو سانلا نسح أ ةثداح ىف كلل هأ |
 ىذلا عضوملا ت تاصواذا ىتح كدوقأو ا عدشأ ىتح كا .ءنم ىننك-ع تلاق ىلو5 لاو طر ىلءتلاق

 برضا اىلا ىتيتاالفر علاتلاةذتلعمذ كنأشلات كدوعد_:ءكللذ نعفأ شلات ال-دب رأأ|

 ت1 تيب ردط اوال اهلتسدأا 1 ىلع اباذ اف هج نعتمشك تدار ىذلا ||
 تسل أت لاق كادفدّنلاىنسلعج كاذامو تاقرثارعلا مخاغلا تن أت تلاتمعن تلقةسعيبددبأ نبرعتنأ ا

 جرم نا "ىلا ن سها ال < ىدلاوهمرو آش.عوتلاق لئاقلا ١

 كا اهنيعنأ تلعف « تمس: فاهنيع نوخت جرش ْ
 سمر يسع ف ةارسطالا يضغب دع 4سم متلو هنأ ار تاوانكت

 حبر طاءامدربد فيزتلا برش © انو رغباذ ل ةاهاقتهلف ْ

 تالذ تفرصناوف رضمىلا بت هتنا ىد> ىننح رخأ ى ىنيعت تف هأرملات ءاجو تماقن حيرخاق مق ا

 ىكلل_هتااذاهب انآ اذان دصأ الف ىي جامل تد وهب لأهئلاام نزنإ او ةناكلاع نم ىنلح ددقو ى بع ا

 اهي ١تلاَقْم ىبركم ىلء املا ل اذاو م عضوملا لاه توتا 8 ىنعتدسشف كناش تاقذ دوعلا ا

 ت ءالوقبتلاق كءادفشاى :اعاذاعتلقف 11 ارا جاضفاي

 داو ل هناح نملمزلا ىلع © ىكت ااهلتاةنييدثلا ةد_هانو :

 دوعأملام تذلكذة تنك ناو .# ةءاط كس أدنلا مسا ىلعت لاف

 ددرافق تش ناودورطمربغمةؤ# ىتتص2فتااقحابصالا قدامك

 كتاجانملىت_ه#و توفلا فوخو لم رلاك_ةوالواتلاقف تددرمم تجر _ةنىنع جب رخاف مق ٍإ
 مهلعأو سان ا الا تاهكئيصقأ الك ::داحم نمراثكتس الاو 1

 تد-شزنروخ ا تءاح - مدر فات بخ م هيقىدي تاخد قواخ هيفر وتانأ ادا تب لك ا

 تيرمم م برضا ا ىلعا يتب مشق ىدي تجرأ برعشملا بانىلءترمصاذا ىف دوق: بت ض منو ىنيع ا

 هلو“ رح نىك رأوه: "اك قول هلع برمضم باد ىلع ىنذقي كب أت !عذىبا !عتوعدفىبرضمىلا 'ء

 برعم برضا اذاو هن انرطف كمان أ اذاق مجم تضونف مث لاقف مهضعي ءاجنأثبلأ لذ مده :ردةنام- ||

 اهقب رطىترصفاوعمترغن تن رغناف ل.>رلا ةهأ ىف تذخأف ناو صن ثا ادعت نب همطاق

 رعت لاقو م ىهأ اهءاسف ةنعمب كو , رعادهاملل لاهذ الذ نعتل ًايسف هلم هوب رصضموبامش||

 فرص اديرت ىذلاامو كن ًائام كح هاو نميشفةال نأ > راو هلاك تدشن ليلو قد ءلااهلسرت تناك 2 !

 الو



 دشنأو نذادهاوش ىف هحرشمدقت
 بلاعثلاهياعتلاب نملذدقل « هسأ أرب نايلعتلا لومبب رأ

 مكح قد رطنمءومنلا لئالدف معنو أ« ح رخأب هنءهللا ىذ .رواصعلا ىلسلاهي رديعن د شاراوه

 هللاقب ىذلا مصلا ناكل اةهب رذمءعنيدهشار نعهذج نءهبنأ نءهبردءندشاردلو ىسلاءاطعنبا
 ىلإ هيدهبهي رديعندشار رفظونب تاسراق ماس نم رهط ونت و ل.دههلنيدت طاه هرثبن هالعملابعا اوس

 لكب عملا هفوج نم رصد راصاذاو عاوس مصل بق مصار عقلا عمتيغلاق دسئارلات عاوس
 انيمروءا_سلا تسرسو' مان_صاللعب ذلاوان رلأو انزلا عرج باطملا دبع ىنب نم ىبن: جور نم بمتنلا
 ىندجأ وخد _بعناكورامذلا كرترخآ مم فوج نم فتاه فه مب هتلا لكبحتلا بشل
 فتاهرخ م صف وج نم فته من ماحرذلاتالصلاو ربلاومامصلاو ءاكزلابىضاي و ةالمصل ا ىلصد

 ىد2 عم شد رق نم هن ادبعز « ىدفهلاو هوينلاثروىذلانا

 دغىنوكي امو قيسا عربي ىن
 هيلعناج رغم هلئىد يامن ااكأب وهلو-امناس» نيياعت :رعقلا عماءاوسدتعتم غلا دنا ارلاق

 دشارلوق. كاذدنعفامفومب
 بلاعثلا هماعتلان نملذدقل سأ رب نايلعثلا لوس ب در

 هيلعهللاىبصةللا لوسر أ ىتحدشارحيرفن ةنردملاىلا لسو هياءهللا ىلصهنلا لوسر حر خدنعكلذو
 مو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسر لاعفدشار هدلك ساوملاظذت موب د_ثار مءاو هل بلك ه عمو ةنددملاب سو

 ملسو هيل هللا ىبص ىبنلا عسدابو سو هيل ءهنلا لص ىبنلا كدصخف ملا ظ لاق كبلك مساامود_ءار لاك «ءاام
 هللا ىلصدتلا لوسر هعطوأف هلاه صو و طاضربةعيطق ملسو هيل عهّللا ىلص هللا لوس رنمبلط م هعمماقأو
 اهغرف هللاقوا بف لغتوءام نم ةءولمثةاو را ءاطعأو رتب تارضث الث مرو سرغلاوأش ٍفسو هيلع
 لاقيو لضتلاابلعسرخف مويلا ىلا هم انيعمءاملاءاق لع فاو ضف سانلا عنمتالو ةعبطقلا ىلعأ ىف
 دشارادغو هبنوقس:سروهنم نول ستي طاهر لهأو لوسرلاءامسانلا هاع*وهنم ب رمش ةاهلك طاهرنا

 دع ناك فنا طاب هلدتس متاح أن اهسج رخأوهل اوطدهجوخأ اذ هءرمسكف عاوس ىلع
 لبد أ ذاامون محملا

 دشن أفملاظنب ىواغ هنداس ناكو مصلا ىلءلابذ هلجراتعدحأ عفرف نابلعت
 هللادبعنيدشارتن أ هللاعف سو هيلعفتلا ىل_صىبنلا أو مصلارسسك مث تنبلا ناباعثلا لوبي برأ
 دشارىنئادملالاقو ادشار موهيلعهتلا لص ىنلاهاه-فاي وغد عسا ناكءارعشلا مدت” ىفىايزرملالاقو
 روهشملاتنبلا ب حاصوهاذه

 رفاسملابارالاان.ءزقامكص .ه ئونلااهيتّرقتساو ا هاصعتقلأف
 اهفو هيردعنبدشار ملسو هيلعشا ىلص ىنلا هاه-ف ىزعلا دمعن ب ىواغهعس ا ناك دعس نبا تاقبظىفو
 فرس ظفامحلا طبضو مسوهباعدتلا ىلص بلا عم خففلا يش هناو فلا ءاعناك همالساو همودقنا

 قاسكللاه رك ذاموهو بلاعثلاركذوهلاقو ماللاو ةثلثملا مض,تببلا فنابلعثلا ىطايمدلا نيدلا
 يلع ةينثتهنا ىلع نونلارسسكو مالو ءاثلا ش#دءاو رىزارلا تاحانأ ناو مهوةنامهضعنلاتو ةعاجبو

 (( تعفرت رصباءاعنبرمش دشنأو
 : جين طر ضع مل تم هماقو لذحلا ب يؤذ ىبال ةديصق نموه
 يبن ّن_هؤامدوس متانح « ةليلوخلكورمم مأ قس هلبقو
 ءامحلا مان>و ءاسألا بكاره ىهو حيد عجة مهمل ءابحلا مذبح ود >و . دوم ميسا نامعنالا جودحنيمءنالب4تلازو « جوجو هوكي ل هبا ةديصقلالوأو

 ف لا 2 ع



 مامثو باصاهتساباب ىلع * ءوسعأ ل طيخالا داودقتا لوعملابامهن
 دلكناو هماشعج ماشو تراص مهب نيم! ى لكنا 2

 ل قبلات ياذا ىتح >- مسا رطق 0 متويب لوح تاجاخلا ىوذتيأر (

 0 1 سامح دعىل اس ىبأنيريهزل هديصق نموش

 ل مثلاق ىءناعملا ىلح هرغوأو وا سدالداكد وو ىللس نع بل هلاك

 تددلا اذهلمقو

 لكالا ةرخغا ىف لاملا مارك ل انو « تغحأساثلابءامهشلاة ئسلااذا
 اولعداورسس:ناواوطعداولأس:تاو» اول.خلاملا اولد كسد نا كلا :ه هدعنو

 لعفلاولوةلااهبا ا ي اهه و>و ناس>- تامام مهفو

 لذلاوةحامتلا نيلقملاد ةءو © م-ميرتعد نم قح مهيرثكم ىلع
 لاكش 2 نادل اه امنفونأ ريسس 2 نم كدامو

 لخلااهتءانصىفالاسرس تو ٠ هص-والا ىطخللا تدنن لهو
 حاملا ىفددرو أت يبلاو هديدشسلا 4: سلادحوتقملا مهلا عدمت ةراو نأ 0 قيناعتلاو

 ا تيطقلا اوىناعملا تاب ىفةمبةة نبا لاق ايف دال د ور انا داوحاتأ ارو كلذىبعاد- هاش

 ' ئنادلا ف لزانلان ا نطقلا تاعئداز نطق عجلاو نون :ه-) ىتح م نومزأد لوي لهالاو مشل

 || ننورعوأ لاك ىممالا لات ةستقنالاق 0 سانلا صخ أ ىأمل-ةدلاتدنهلوقو
 ا || ةديبعو أ لاو ياا اوضسالاو اولوضتس لاق ءارأو لا الا فرعأ الءالعلا
 ْ ىبسن هنكللو ه-هعم دق ىل ,سنو»لاقو اول. :عمسأل لاق و اولولاملا اولوكسدو رعو اندشنأ

 ا اهرابوأب عقتتيوا مايلأ ن مب رمد ال الحرام لخرلا ريعتسس نأ لايضسالا ىيمصالاريسغلاتو

 ْ نو رد* ال لد ,الا ناعم نوذ_نابىأ رمسيملا فاول غد ىأ رمسملا نماورعسب هلوقو اهدر_صعخأ اذاف

 ْ ساجن | ىفموق وع ناكل رلانالتاماةمتيع*اهناو باعثلاو س 141 تاماقملا و ةلاغالا

 : اهفلاقي ىأل عفلاولوقلا اهبامنيو ساحل اوهو ىدن عجبةيدنالاو ساننل نير لصد وريم ىلع ضعف

 ىلا ةيسن تلا همنا ءايلا شن ى طالناو مهمب لطب مهيرتعدو مهريسأدم مهيرثكمو هبمعمولمجلا

 || قرعة يصمشولا حاصعلا لاك هلصأ 00 ةمئلاهصشوو نرح 0

 ا دقو 0 شوم الا كلا دول ماركم جنا و ا | ٠

 تاوبالا نمرت«:ىذلاو كل ىلاعت هلوقع 710 1

 0 2 هرعلا فرعتىلهولاق

 ) راتبها تيقستقلا دقنأو

 اذكه ل ئاوالا بانك فىركسعلا هدشنأ اذ_ه

 راوالا نمىئشتدقرانلاو » رانلابمهلانآنوقسد
 ١ اوافن اهباحأ وفرع ءاهمهواوأر ولهنلاتدرواذااهنا ىنعياببرقهحرمدقتاك م مولا رانرا:لايدارملاو

 || عجدملا لاب الا اهبرمتلاببس مسولا هل ؟ىهىتلارانلا تناكحفا باصالا عركست برمشت لوما
 داو شطعلا ةرارسو اولا فيمتو ةزمهلا مضي راوالاو ليا

 ((انايكر وانا سرفةراغالااونمش « اوبكراذااموق مهب تيلو)

1270190002 



١) 

 هديسد ىلالاب راطاذا شاردبلا نمب رضو اياهش همر مسحلمللاب راطاذاريغ_صرتاطوشو ةعاريلارانو

 ضراالا نمح رسخت سدعدالدىفت ناك ثتن_طارانو ارانوربلانوع#سرءلاقريلاراثو ةرارمس

 دملخ لاق مالسلاو هالصلا هءاع ىلإ ن انس ندلاخا نفد ىتاا ىهوا مب نم نم ىذٌوَمف

 عيمتلا لج را عماسم مصت #* ريفر 4 ندر ارازكص

 بون ديبعلا» رغقتملاوب رتلل عقر ئمثىلاعسلارانو
 رفقتم فئاخ دو تبحاضصل 00 ةقشر ىأ لولا ر ددّتلو

 ىوتنا ىدئاهدقوأ نملوأون الاىلادوون ىسهذ ةفرع نم عف دن ما هارب ىت> ةفلدز ا اءدووت 0 ارانل و

 هل وةنعالأس قر زالا نب عفان نعسابعنبا نع هلئاسم ىف ىتسطلا #ح رخأو# اصل ىركسعلا مالك
 ىذثعالا ل وق تع هءامأ عن لاق كلاذ برعلا فر عت لهو لاف ءازن+لا طققلا لاقانطقانل ىلعىلاعت

 قلطدو طوطقلا ىطعهثمن « هتيقاءوب ناممنلا كالملاالو

 )َ ىنيسد مثلا ىلع مأ دلو ) 1

 ىننعد ال تلو تتيح هماو لواسىن نم ل>رهلاق

 قيضرب هطتخ“ كد روينا 01 هراها "ىلع اة ثنامْضُع هدعيو

 هلوقو ىلد_هقب ىنمعىنيتءدو لاح لمقو ةيسنجهيفماللا نال ذص ىنبسد هلو لصالا ءىفدلا مدلل

 ىنعملاةِمَمحح ىذاملا ظفاررب_ءامناو قا شكلة .ائا ىف نيدلا دع_سزهشلا لاق ىضمأ ىذعتدضف
 ضام<_ءاعفوطعملاعراضملا نأ ىلع هب مه ستلا حرس ىفثالام ناد شت او ضار.ءالاوءاضغالا

 جشلا لاق ءاشلااهتقهط ف طع فرحت تو هملع تضم فطعل ىنعملا ىذامّرماف ىنعملاىذام نوكت
 دشنأو ةصاخلجلا فطعىفكالذو ندلادعس

 ((اوج و عت مورايدلا نورت إل
 اشو اةدمصق نمرب رج وه

 مايه ااهتيأ ثدغلات دق » حوملط ىذيما.دنا ناك ى م

 ماعلا ىلب د-هو اهءاعد + تلامو اهملاعم نمركنت
 ماص“«لمهتمنيعلاعمدو « انلتراد بهو ىتصعل لوقأ

 مارحنذا ىلععممالك © اوجوعتملورايدلا نورتست
 اًضدأهمقو ايختالوءوسرلا ن وضمت مهضعب هد شنأو نويفوكلا هدشنأ اذكه هدهاوش ف ف:صملالات

 نوكرتتأىنععوههحراشلاتو هناودىهتبأراذكوتلق موسرلا نءنوضةًأربدتلاو راجلا فذح
 ىنثدح لاق دربملا ىنعدديزرب ند ىنثد> لو, ريغصلا شذ الا ىميناملسن ىلع تعمم سافلا لاذ و
 .ةئاثملامذيماملاو هفده| الفا ذه ىلعو رارذلاب ره ىدج لاذامغالاق ريرح نب لال: نبهراك

 لاسىأ عمدلا مص“ردسصم هلوأر مكب ماع#و عضوم مساءاطلا مضن حوا طوذو تينوهوةماع

 تنملا اذهدعبو ائلا اولمتٍل ىأمامزلابريعبلا سأر فطءوهو وعلا نماوجوعتو

 مامزهلقبفرلا نكحاو ه م وسيكمو اغا 3
 مالعهب راب ز نمو ىلع #« رب زسءهشع نم ىف

 ماينلاعجضاذا ىنقرطبو * هارأالعبصأو ىدمأن مو
 حولطى ذب ن كيل هن اكىأ «حواطىذب ماما ناكىتم# ريو لوقريسهز ناوي درس فا دوعصلاق



 نافل

 1 00و وسسس سمسس سمس سس سس بس سس
 نود هدو رقيلانوعم م -هعر طملا سدا اذا اوناك راطة“الارانو لزتملا ىلا نوهراطلا ىدتبل

 نأنومزبو راذلاام_ف نولعسشدورعولا لم هلا ىف 0 ورشعلاو ماس سلااهسقأر ءو اهبانذأىف

 تادلاى أن ةيمألاق ز انما تاس ع نمكالذ

 اروقيسلاتلاعوام لد أع ه«# 0 هلثموام عام

 رمدعلا,تامزالا ىدل نو رط مسا وب مهرس باخلاحر ردردال قاطلا كدولالاقو

 نطمللاو هللا كله هدرز 001 ةعلسم اروقمب تنل عاجأ

 ىلءاهريسش نم منملا اونامر. 1طن وعد واهعفانمنو ركذب و اهدنعمهفلح نودقمدا واك فئاضلا رانو

 نال عفانملا ماهريغنود كالذي رامثلااو هدو ردغلاه:مىاخ ع نم ىلءاهينولوميوده علا ضمن نم

 را ناومأااهف هكسثر النا سنالاب ص ةاهتعفنم
 فلاح لّورهملاران نعدماك © ههحوبّدص سل اهتايةتسااذا

 عدقر ءاّشسلاك هع : وح نانو شالو طع مفاخامودقو اوناكدرطلا ارانو

 م :ةالمهفاخ اراندقوتا 9 نكت موتلح ماوقأ 4و

 ن ورع لاق منو ايف مهبادصأريملنا غلبمل لبج ىلعارانأو دق وان زحاو دارأ ا ذااوناك بر علل ة.هالارانو

 انيدفارلادفرقوفاندفر « اوف هودقوأ“ ادغ نو موثلك

 قدزرغلالاد نيراناودووأ صالاّدح اذاف
 ناكم لك كيلعاوذشعلا لْزنا ه1 لئاوةلنأ لاقت سراوف'الول
 ناريتلا ىلع ور نيران هاودقوأو ءاولماو عئانصلااو رم

 نيفطالا ماع ل! ضد اهبيلطد وأ ملا تريظن :اذاشغتاءامظالدوو دمصلا رانو

 مرر < لو-> مارانرتلو © 0 تار
 مأون رمضانملاسنلانمّرغأ * هرغق,لازغوأ شءءرانىوس

 دقوت مياسلار انو ةلباسلا نإ رة شاب اما رانلاىأراذاوهو هوفاخاذاامنودقوب اوناكد_سالارانو
 ىتحصالا مهبدّشفاومان المل باكلا باكنلا هضء ناو اناا ورا :رئاذاحورحلاو غودللل
 حورجناران ىفىثعالا لاق هكاحلاىل امهيدود

 مانهمأ وألم ىنكعهراس 0 اعتوق.سسداذا انا تدان انأ

 مداح ران ||. نموا تضل * اهّاشرسشا ارثلا ىتخ ةلمادب

 اوضرعنااوهركة باب ئسالاوءادغالةداسلاو_ملاتحرخ ةلمةلااويساذا كولملا ناكءاد_ةلارانو
 نودكر ءاران ل|نودقومف وعلا ممه_بق'النوسيكامردق ضف ةلظلا ىفوأن مهتعمفارا نءاسنلا

 امتامه كوالالو هداف ىلع * 0 ىدعالالاك

 0 اشف هلىل<ذارانلاىلع » ةراوا مو ثامسش ى ءاست

 ناكو كرانام هلل مف يلا ءاصوصللا ضءيبرق كاب اةسامىأ كرانام + را لاق مسولار انو

 لاقذاهم هول نممهان ءامركو ءو وةلكمسمن اوذرتأد مالا ءلأ سانا اوه>و لك نمابلءراغأدق

 ا اه راضتأ تحته هوعرعزاذا © اهران نب ا ةسعابلا ىاسد

 ا | هراد سانال راد ركحو يب اه راجت لبا راذ لح

 اهرانزمملا_علازان لكو
 راو“الا نم ىشتةقرانلاو « راثلابم-حلابآ نوقسسد رخ الالادو
 بحال لارانو اهةق.ةالل5مبرملارانو اهيا زعاتدرمشةلبملاا فاول خاهراناوأرام لود
 ةمحو أ لاق اهريغو باوذلالاعنييحدقنرام لما لصأ ران لك |

 تدهقواو



© 
 0 وو رو وسع

 ةقدطلا ع نويل رماد سف رشاا ني ا 4«ةدئات) 5

 ةيداملا لهن اكو هنأ ضامالا طقسشتن لاغيةءناكواد :وبسأا د عيناك مالسألا#| ءارع_ثنمةسداسلا
 احل نكي ملو جدملاو سيبسنلا امد ةماصصفالغلار ءا ناك هنا ىناغالا فوه هلامم ,تقت ىيصنلا ةثوعدي

 تال سلو هلوق طممغ ل-ردق ىت ىلع ءرمدم ما هءنأو هن 07 ,زعلادع هلجولاق ءامهلا ىف

 امهللاو لاوهظناو ىا اولا“ لرط امه لاق هبا وحرفو نا دو.سلا هلوح حتجاف هدششني نأ 7
 نأ _سحأ الىنارت أهتلاو ىل» لاق ءا6 | نسحت الت نأ ةضهل لمقو لاق رثك أ كتداج لهأ نم ل ع
 نآى ىجيننامدللا واللا هاف كمر قم لملف نةلخ نا لو هلبا كاؤعأنلا ءلافاع نكمل عجأ

 دبعنبرع ىلع خدولا5 ءاحملا نمدشأهللاواذه لم ةف هدم ثمح ىسضنوعشأ نأ ىنبنن اغا هوعشأ
 سغربو نادوسلا نع ءنوببغرأندسكو وىداوس نمل عتضقنىل تاما: لاق كة احامهللاتذزينسعلا
 م .ر_هامهتناواللاد كرعش مرهسيصتللءفو لع_مذ نط ضر: لاتاذامديرتف لات ناضيملا نونع
 روصنملا ن ىدهملا لوضرءاشرشس الا تب صت مهلوربأ لاو هاذه ىدصنو مرهءاطعلا نكن

 #ءابلا فحول
 د ةدرغملا ءاملا دها وشل

 (( قاحناو ىدتلاران لاىلعتابو) دع

 اهنا ءاطصد نب رور-ةللسس: ١ هردصو قاعها مم جسدا امص نب مىتعاالوه

 قر_2عامدىفرانعوضيلا < هدو سال هلمقو
 قرتنال ضوع جادمحمأب هه ا هءاقتمأ ىدئ نابل يضر هدعنو

 ق-غنتلاملاب ةقضاماذاكو 00 هديقم 0 قدصادب لا

 ىقشعمىبامو مهسس نمىنامو 35 رولا اهنا اذهامو 1 ةدمصقلالوأو

 َى ةرطأو ىدنعسم أ لاعىداغأ « ثداعلا زأالىبا ارأر كحاو

 قفأيو طوطقلا ىطعيهتمعنب « هتيقلعءو نامسءثلاكمملا الو اهنمو
 قمت: اسهقاذ. ا يانا هنود ىثوا منودن مىزقااك درت اهنمو

 لاك تيلااذهدشنأا !ىرسكنا لدقو ةصاخلم ءآلالو ًارهسوهلمةورهسلاو ,8هقرالات قرأ هلوق

 لاق ىناغالا فو حودمملا م ماى احأو ىشسعالو ضرا م هريس ن !ىنامل ديرب قرم نأ ديرب ,اذه

 ة-_ةلحابف قا هدنحو ىفهضءهلاناصح نالاةلكش ى مماعا اودادش نعم نز َ زعلادع هعسالضنملا

 نسحس»تدبلا|اذهناكل ئاوالا فىركسعلا لاق برعلا نارين ئد>ا ىهو ىرقلارانرانلادارملاو
 هئيطحلالاق ىت>ى :رغلارانةمصقف

 دوومري+اهدنع دابر هي ه رانءوضيلاو عت هنأت ىج

 نالاق تدملا نامل يضر لوقو برعأو أون سحتأ ل والا تاكد ةعولاق اواتاذكه والا ىلع مف

 ادب أقدم 2 دارأرهدلا ضوعو حبادمصء ا وهو م>رلا ىفا جو هقراشنال نأد دوجلا ااحلوقب هسنق

 أ ارملا نبل رمسك-!انامللاو نرتب دقت :ىلع»أ ىدث وقاحاوىدنلا نملاحجم_ضربامللا حراشلاقو

 ىفاغلا حت ىأمح .رااو 1 لاديد لما ىفافلاحك ىأ ةمؤرظءاملاو لمالا لمقحبادمص#»او ةصاخ
 دقاعتلا ىفةداعبرعلاورجلا قز لمىو دام رادتءاملاةىأدامرااوهلمؤو ةدال اولا ل فءاشح الا ةلظ
 ثتدمل ااذهو فامضإلا راثلاداقدان م زهناللمللاهيدار !انارهظالا ىنيمامدلا لاقو كلذيبارسشلادنع

 اشلكدند ىرقلارائران ةراتعمت» بولا ار ىركسعلا لاك« ةدئاقبض وع فذصملا هدروأ|



 ىلع سصنرهدلاو ريو بصخ ىفانأو ىسغن ىلع كذاخأ الف 4.ف كال ىهأالعضومىفنوك ًاناق قشمد
 سيدادكلاو ماشلاية نب دمةدحوملا ذب ىرمدبو همعطأ الى أ ةيفانلا الف ذح ىلعهمعطأو فرظأاا
 يةدئاذإ مضلابسرك اهدحاو ىرضشو+الاتو ساخضلاهلادا اظل نماشدحاوالو ماعطلا سادك أ
 سجأن ىل-ح نب بنو نب بروح نب سو نب نقودنبدي زنبهنلا دمع نب عيمسملا دمع نب 0 وحو#عخا سلما

 ةّقيطلا ف ىسحجلا هرك ذىلهاج روهشمر-ءاش مضلا ناند-ءندعمن رازن نب ةعمبر نب ةعسض نبا
 ىعسامناو ديعلان ةفرطلاشوهو ولو هراعس أ قام كل لاتو ةبيلهاجلاءارعسش نمةعباسلا

 ساتملاقرزالاوهريبانز ه« هبابذن>ضرعلاناوأاذهف هلوقلس الملا
 سلما هلاتام نس ًا دج نب ىءلخا لات لاق تع الا نءءانمعلا أ ق درط نمرك اسعنبا حب رخو

 داعملافريخهاىوقتل © نظريغقحلءلسعأو
 دازرية.دالبلاىفبرضو « هانفنم ريخ لالا ظفحو

 داسقلا عم ريثكرلا قسالو « هيفديزب ليلقلا حال_صاو

 سل[كلاو ماجا نبنيصلساو ساءنبس.سملاث ال: ةياهاخلا فنءاةاارعشأ نأ ىلعاوقغتادمسعو لاو

 د نءادها اود

 «(ىردنالهتلا نعل قيرفومن ه ممتدشنا!موقلاقيرفلاقفإ» دشنأ
 نيب زلانعبلعث انث ىرابتالا يركب وأ انث هيلامأ قىلاقلا لات ىودبلاحابرنبسصئاوه

 اند شناق هاندشن اف اندص -<ىلا بيصنانءاجلات عضوموهو دعسلابرمذخنا نمللجر انث لاش

 ركونموباةءنمىداوغلا تي تس ةبرمضر كسصوركولا باةءايالأ
 رمعلاةشاتانسنمىلامالارورص ه« ىرأ الور وهشلاو ىلامالازَع
 رعقلا عملاصوالن أت رضاذا «» ىرتدوانرحشاو اناص لوقت

 ىردصاه> نمتمعتت اعقاضو# ةهطخ*دبأمل اوتلادام م ,رأ مف

 ركتالو صول_تفنماهاع ىلامو « قركد_شن أ ناّدو ىذيت الل
 ردلاةبيطباءنالاه-تاوا ٠ ةل_هتالانايءرلا د_كنأامو
 رك ذىلءاهنمتدكدقىل,ت اقف * انب س.:ا:م نامءرلا ف لاسقف
 7 وىنصالتوأ "”ىدعصالو »ع اقلاوم ب ئكملابىل نركذ دوو

 تبلا عوقلاقدرقلاقف
 رغلاو |حئايذلا مانأ معو 0 كسي نوململا ج ىذلاوامأ

 رمغلاىلءىلمل ّنيتماقأ لاما ه6 .هلهأو امحرم_غلافداز دقل
 رشضنلا لما اهبناعحأ تالعو «* اترك ذناىف هللا ىن:سْتأد له

 رتف نمو حونج نماياطملابامو# ىركن مولالم نم نامت دكسو
 نو رهن ءةزاجاراك,ن بري زان أمن أن اب زرملانب فاتن دم ىفربخ ألات ىناغالا ف حيرضلاو أ هسجرخخأ
 دشنأونارودىذبىوربو ةدئازوذف فورعمعضومنادلاو رمضالا نمزيمت نع ىربن زلا هللا دمعنبا

 ( ىتقانبلطأ ق رك,
 ةب راجىأ بابنالاةعتاوو للعتلاو رذ_هلاةلعتلاو عارعج نايعرلاو لبالانمتاتقلاةركملاو
 بيثكلاب كانهاهنأى رك ذىأرك ذتئىأ اهرسكولاذلا مدد رك ذو ةحارلارسشنلاو نانسالا ءاضب
 نع أ فةغانعلاو ناتاسقامورب و ىبوىدعىمالقلةيحاصمىأ اقلاومو لمرلا نم عملا وهو
 ةنلاةليلو فورعمعضومةمهتمنمغب رمغلاو نءلانهتلا نعأىورب و ىرهدتلا لاق مسه هلك ىهو

 نم



 معا . 010 ١
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 أ ارق مالغلا ىلا هعفدو هياتك ماخ ضف عن لاقمالغايأ رعد آلات ةريدلا ع نممالغهيقلو هباكب باتراو

 بتكدقل هللاو اعلا ةؤرط ىلع ل .ةًاذامح هيلصاو هبا>رو هيدي عظقاف سلما كات اذاهضاذاق هملع

 لاتو ةريهار منيف هباتكسلتملا ىئلاوسانلا لوقا تغلي مفاذهلئجشايف
 سنالا كاد : م-هةدصيقامأ * مهيوخأ نع ءارعشلا غابم نم

 ساتلا ةنام> راذح اجو « امهنم ةفصعلا قلع ىذلا ىدوأ

 سرمامسهلاكلما ةحاسأ *« نئاحكننا دسبعلا نب ةتررطأ
 سرق ءامللا نم كماعىبدخب هب هنأ كلاأالد

 نيل , ريد ا ةرط ىذمو

 هيفاوعىيوغلا هالا نم تحمد * اًئاواداشر قالاخ قىناصع

 هعئارت هنمفوملا عيب ع 5 هلال ارهظ ىل_ءالوت مبصأق

 دنهنب ورموج لاو ماشلابق لف سلبا برهو
 دعببلف هل_هأ ىايئاذاق + ىوفااواك لهو قارعلانأ

 دقرغلاىدمت تو ةلامسلا عدت هي ىتفابل ا م-مممْنبكر تلف

 ىدزلاو هنرخاموق ىدهو * مويده ماربال عوق داللبل

 انا يعالارتع ص اورض 5 ميدهناكددعلا نب ةمنرطك

 دسم هدا هكرتا 1 هي انذئاو 0 ةنامكلا نا
 دو رملاك هربال صا ةملاوخ #3 اهيطقوهفأ بعالب اكلم

 ددا_سمربسغءر ا 5 ةحاح لا طلكد دصرت "تانلا

 سلتا لاقف هناا قارعلاهدحو ناك < افاربع أرمج هرعش غلف

 سوسلاةبرسقلا هلك ًاينملاو © همعطأ رهدلاقارعلا بحمل

 تا ع مق ن متدلآ اع ىرصيردتل

 ءامدارعلا نووءاو تالا د م داس الار دت لإ

 0 اوقمحتساوو <ناممويلا اونغاق فاش تينغأ
 سناكملا مولا نك دمضلاو * هس لذن ىلع لاحرلا اود

 الماح ىنأرت : ًادمجاب لاعفانات 57 ند>ن هنيمعل بتك مو هيلءهتلا لصون نأ حج رخأو#

 تدزرغلالاقو هيفا رعالابتك ىئ هوةىلا 1 وعد ىناطخلا |لاقس للا همر دعك اراتك وقيلا

 سأل اهيرو ءابلاو_حزت ةسوب ىيطم نا وأ

 عدلا ءاح ك2 95 هاطرف ومدح قمر وصلا كو

 ا ا 5 نكد ل 3 نوفا هيأ قل

 لح وهو بصنو هراداى ذك سيتم بدلا نأ عمو زكأآالقو اردعلا سبر عسسل فاشن هلوق

 اسوس سيسي ساسأو سا سد ما عطلا ساس قاسكملا لات هوحنو محتتلا لق سوسلاو داهشتسالا

 ىركسعلاالكفاهتع: و أءانلا مضيلهت مل آهلوةىففاتخا دقو ىنبغلا لاق مضلابسالاو تعب

 هوطبضاذكو خ فلامنانةغالاو .ثلارءالعلا نمور .: رو لاةققبسل ورا ذكور شلال قت

 عيسي مطدالهلا أورع فا- هاش 1هنالد:هنيورع كاذب بطاذي هنا اولاقو هن وسسب اك ىف

 ىأ كلذ سا“ !1لافاهح لك أ ا ىلاهل لمبسالف قارع !ايماقلاىلءاهدعيردقيالهنا ىأق ارسعلا بح

 سوبا ةلكأب .وداسفلا هسيلا عرس ل هتيقوتسا ناو قسالماعطلاو قارعلابىنكرثتالو رمعابت فاح

 كلذكو ادكواهماعط ن نملك انف تفاح نأى ةرمصت لال كأ بلا ريس نار جيقهب خلاف

 0222222121007 ل ا ا

 خروعلا 3 قى



 كك لصالاب ضانب
 اندديأب ىتلاسنلا ىف

0 

 سو هيلغتلا لست لو ]وس 1 ال نر سلا تأ ارقاذاامأ ىف تلات لاتنام

 لوسررك ديو هو هصصق ىف لادهنأ ري ره فأن 3 «حرارو نيدلا هشة تاذاهتدج ودقل

 لوعب تح هحاو رن هللاذدع كاذب د د ثفرلا لوشال اخ نا ّلسو هملعهتلا ىلصدلا

 ١ | [لل تلا ةورع نعرك اهنعن اودعس نا يح رت و تايبالا د هباتكواتيهتلالوسراشمفو ه«
 اولعو اونمتآن يذلا الاهل لزنًأفمهنم نادل يءدقةحاو ريل د معلا نوواغلا موعبقب ءارعمشلاو تاز

 هأرما ل حرر حيوزت لاق ىليل أ نبنجرلا دبع ءركا 0 «حرتأوإب ةنالاء2 ىت>تاملاصلا
 تلاقؤهتسدىفةحا و رنهللادمععماص نع ىرب رد كاتم و 20و لا و دنمللا دبع

 4«حرخأو# ادب كلذ عدبالنيتعكر ىلص هرادلخداذاو 0 نمح رخ نأدارأ اذا ناك

 مو تاذ مسو هلعدتلأ ىلص ىذ :لا ىأةحاور نهقلاددعنا ىلا ىأ نب نحرلا هءعن علت الدلا ف قيبلا

 نم سو هماعاللا ىلص ىنلا غرف ذىسدصسملا ن ماح راخهناكم س اذا بلحأ لوقي همع*»ذ ىطخ هوشهو

 1 أوس .رةيعاوط وهلا ةنعا اوطىلءاص 1 هللا كداز لاو لسوهيلعفتلا ىل-مىبسنلا كلذ غلبف ه-ةءطخ

 عرمس الو ارح دح ا ,تعم"املاق ةمنأع نءدور عن مس هه. نءتايةفوملافراكب نريد لا «حرخأ وو

 ما ار لو لو «لعاللا ل حا لوس كلوش و هكر رن هللاد_هعن مارعش

 لوقيةحاو رنا بعت عبنانهريصب هدبأ البلو ظنأ

 رمصن ىناخناام مس ءدةللأو « هفرعأر يللا ك مؤ تست: ىلا

 ردقلاهبىزرأ د ةف باس امو 5 هدعافش مركب نمو "ىنلا تنآ

 اورصصنىلاك | ارصنو نياسرملاك * نسسح ن مم ًاامدتيا تبق

 ىل-ةقفتامث نسحأ للا هّديف و رعب ماسه لاق هللا كتبَف تنأو لو هملعهتلا ىلصدتلا لوس .رلاَمذ

 دشنآو اهلخدفةنجلاهلت فوادي

 «(ديكاامهديك ىتاالا «« هل [ىلءاط رقناالآ )إ

 هدعبو ىستسلا مرخرالاذه

 دمعسلاكاذف كن ابر نم لحلا دمعت ءالولا دعت

 ا ل « انلءاذب لس كا زعو
 ديب اانو اهات ثروأو و« انل تناك د_كاه ةرئامو

 اهليقاعف ىلمعدالا هريخ امن الة ةانالّددئا زامواهريغب لاةدالو“ هلاللاةل الاو سنس نم لخط

 نوك الديك دك دك ىلا ىنعملاو لو دولا لع هلصلا مدل املا

 اطيل قاةيبقلا ب تال رطىلع كنعاني نمهلوقو ردةموهريخءالولا دعو هئما رب
 دلت ار ااا ا تع نئاب ريسع2 نمهلاحوأ نان ما هاني هر ها نئان 7

 دشنأو لقةةوىورن ىأرثوتا من الءراكملارث املاو

 ((همعطأ قارعلاب>حتبلآ
 هلاخو ديعلا ن[ةفرط ناكلاةةيشزءر عن عهدنسه رات قرك اسعنا حب رخآو#ب سلتمللوه

 ىلانيدانك ام هب تكف كالذدد ها هاو ”امهنا م هامدانو ةصاخهنمالزتةدنهن و 00

 اي !اوهد_:ءنماجرفن اهاضقتلاص8ا5 ةلصناك- 81 ك1 لل هلاقونءر هلا

 امهد-ألاعف ىلغتدو لك ايقنت موهو هلتساع ب خقيافشكت مون رطلارهظىلءسلاج حشا رف
 لخدأواثيمخح سك ع نم قر 0 0 2 اذهب نمسعأ ت رأ رلههمحاصل

 ةقمخ هسْغن ىف س الرا ةوهو هدس هفدح لمح ن !ىنمسعأ ناو ار م

 تاتراو ش
 ا 53
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 هّتتح نةلمسهلا مل لقأمل أ لاقف كغت مله بق «رىفىعس التلزنا غاانأو هللااهكذ دقه ةركف ق ىست

 دبعل سو هيلعهللا ىلصهللا لوسر لا لاق ىلع, نسح نع ىعركلا همفدتسرت [سءنبا «حرخأو
 نماشه نع جب رخو بار عش هنا سل ىلع ه4-جر دف لجرلاردص ىف ملة ذم ئشلاةرعشلا امةحاو رنثلا

 سو هيل ءهللا لص ىبئالدحاو رنبهللا دمع لاق لات نا سح
 او رصنىذلاك ١ ارمدنونيلس ءرلاك © نسح نم كانأام هللا تبث

 باد ءارعش ناكن يريسنب د نع# جرخأو إب ءارعشلا د ساب كاياو سوه .ءلعهتنا ىلص ىلا هللاقف
 سن أ نعىلعد وأ« رخأو 9 كلام نب بعكوت دان نب ناسحو ةحاور نهللاد ع مسوهيل هللا ل

 لوةروضوهيديننةحاورنباو ءاضقلا ريع ىهكم سو هيلءهللا ىبص ىلا لد لاق

 هلدوأتىلع عرضت موملا « هليبسنعراقكلا ىنب اولخ
 هلماخ نعل ملكا لهذ و # هلمعم نع مالا لد 7 ا رد

 ىل-ةملسو هيلعهتلا بص ىنلالامؤرعشلا لوق:هللالوسرىد. نيب وهللا مرح فةس>او رناااي رمعلاقذ
 نب زعلادمعنع ءرك اس ع نبأ # حب رخأو# لتنلا ع و نم م لعد اهم لاكل هدم ىسمشن ىذلاوف ةرعاهنع

 هنأ سها هبت درمصمش هه أ نعا رساه هريستسد هن راج ة> او رنهللادعاتناكهنأ انا لاقن روشحاملا نأ

 نمنآ ًارقاقاتداصت نك ناق تلاةكلذاهدحا كد ح ىلع كتمت رتخا داتا اهبالحد قامو
 ام رثاكلاىوئمرانلانأو « قحشادعو نانتدهت لاف نآرقلا

 لاعذىوخ أ هنآ ىفدزتلاَعذ

 انملاعلابر شرعلا وذو *# فاطءاملا قوفشرعلانأو

 اب رةمهلالاةكحئالم « مارك ةكتالم هلمتو لاقذىرخأةنآى دز تلاقف
 ريغي مو كص دف هثدق سو ه.ءاءدتنأ ىل_صهتلالوسر ةحاو رنباة أفرصبلاتدذكوهتلا|تنمآت لاذ
 ىلا مسد“ ناك ةحاو رنهثلاد_عنأ س امعنبا ىل روم ةمكع نع :ركااسعن | *ح رخأ اود هلع

 ةيراسجلا نطب ىلءوهاذافق تجر شن هرئ لو هأرملا تظةيتساف هلةيراج عئاوف ةرخخع | ىلا رش هن أ صا بنج

 كتدجوولىناامأ يهم تااقف مهم مهماهللاقفةرغشلاا م عموا تلف ةريششلا تذ أف تعجرف
 هللا لوسرناف ىلبتلاةتنك املاق ةيراخلا نط: ىلعتلاةتنك نبا ولات اهبكلت احول تنك ثمح
 لاقفهأرقا تااقف بنج وهو نآرلااندحأ ارقي نأ ى-من سو هملعدتلا ىلص

 عطاس بصل نم روهشمح الات م هباتكحواتي هللالوسر اناثأ
 ةاولاقامناتاندومهب <« انيولقف ىمعلادعب ىدهحلاب اناثآ
 -اضملانء رفاكلاتاعتشا اذا# هشارف نع همن>قاح تيس

 تدي ىت>ك ضف هبريخأف م_سو هياعهتلا لص ىبنلا ىلا تود _غف لات ىرمصب تدذكوهللابتنمآ تلاق
 كلذ مكوة راجعاّتباةحاو رنهتلاد,ءنأ او رك ذلاقىدعن ئيهلا نءرك ا سعنب اج حرش أو و9 هذجاوأ
 تاعئامال لاف هيراج تعمد كنا نءىنغانهنااهدنعناك هناا غاب ومو تاذ هللا ةفا يلب دوو هنأ سا

 نآرقتلا نمتار آ ًارقافاتداصتنك نافامنجالا كءس> الو مويلااهدنءتنك كذا ىنغلبدقو ىلتلاق
 بوذكمهناتؤرعدقىفاف نارقلاتأرةاذاامأت لاذ تاءدالا « قحهتلادعو نأ,بتده_ث# لاذ
 ن'”الات لا ةذرادلا ةم-انىفهنأر ىحهءاط:لزن ملفاهشارف ىلءهدجت ملف ةل ل تاذهندةشفاف لاقشل#لع
 لاقناقداصت نكن انارقلا نمتانآ ًارقاتلاقفاهد سؤ ىنغابام تودص

 عطاس عبصلا نم ىو رعم قشنااذا 5 هبادتكحولتي هللا لوسرا فو (ٍ

 نمىرمل اذ_هلاقوهمفىلعهديدر ىتحكهضف كاذب سو ه_.لعدتلا ل_صدللا لوسرث دخل تايبالا
 ثم>كبلعس در ىذلاامىنرياذهناسنل عرب مكرامخناةحاو رنباا.لهللار غن مالاكملا ضد راعم
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 قرسبهنارتقا مدعل تم نمالدبالو ىبنجالاب راذسو هو هلو معمدرت نبي ل_صقيالثلدتلافرظ هنو

 ١ وأ لاق نيعلا لصف ىفلاقو رثب مسا ماطو لمرا_لاقو درت أم ىتم ظابحاصعلا ىف هدروأو طرمُدلا

 ١ ميللاب زيضسملاو تسلاد رو اودن رمدر وعدة هقسرولاذاءاملا بلطي ىذلا ىزيم ملل لاقي ةدسمع
 1 دشنأو لوعمم مساةددشملاواولا خذو ةلمهملابروعملاو ىازلاو

 (يطه ,ركشدهتلا تاةسحلا لعقد نم

 ّْ لثعو مسوءهيلعهتلا لصئبنلا نمْز ىفدبادح ناك «_ءهتلا ىضر ىلاعتلا ةحاو رندللا دمعلوسر نموه

 / نهلس نعل طظالاوهناةيطى دعس ناو لئالدلا ف قبسلاو يسم« حيرخأو ف سوه يلعهقلا لص ىبنلاهب

 هيؤوسد ملسوهيلعدتلا لص ىنلا با حارزسرب ل_هجريرخىلا عوكالا نب ضاع ح رخال لاق عوك الا
 اًئيلص امو انفدصت امو « انيد _هاامشاالول هللات لوقو غو باكرا

 انين: بتتتفاودارأ اذا « انءلعاوغند هةنورئاكلا

 انيقالزا مادةالاسبثف « انينغتساام كلضفنعننو

 أ | ىراو ىتحٍبا ارثلا لقنب قد_ذكنا مون ملسو هيلعفللا لص بتلات أ رلاقءاريلا نءناذمشلا 4حرخأو»

 : لوقيهحاو رنهثلادءءزسرب زترب ؤهوهردص ر عش بارتلا
 انماصالو انقدصت الو © انيد هاامتًالولمهللا

 || نيشادبعل مسوهيلعهلا لصهتلالوسرلاةلاقباطخلا برع نءركاسعنبا «جوخأو» تاسالا

 : تيجو رمت لاق هجرا مهللا لو هيل عدلا ىل_صدتلا لوسرلا ف تاسالاو انيدّتهاامتنأالولمهللاو

 ' ||| ةحاورو آلاقيودو أح رزمللاىراصنالا س تلا صان ةيامتن ةحاو رنتنادع «ةدئافإ
 : عسيسة نس هيده شتساوةنوم هو رنغىفءاضالا د او ءامقنل اد>ًاوهو ةيقعلاوارديدهشو رعو أ لابو

 ا مو راس نب ءاطعو لس أ نبدي ز وةمركعو نورلاد_ءنبهلسو أ هنعىورةناو رهو ر كح اسعنا هلاق

 || «ح رخأ# مسوهيلعدتلا ىلص ىنلا هامحىفاو امنيذلاةءادعلا نمدنسأ نمدحأو هف مهنمد>أ كردي

 || تألسو هيلعدللا ىلصىنلا ىهنلاق ةحاو رن هللا ديعنعنجسرلا »ب نيةلسىبأ قد رط نصرك اسعنبا
 ا ىلصهللالوسرانا منلاق ةحاو رن هللا درع نعةمركع قد رط نم« حرخأو 9 المل هلهأ ل جرلا قرطد

 || نم والا قبطلا فدحاو رنمتلادبعدع_سنبالات بنجوهو نآرقاااند>أ ارقي نأ مسو هيلعهللا
 5 هرعلا ىفةياككلا تناكو اهاجلا قى ةكرناكو ريسشدن:نامعنلا لاخوهو سمع هل سدأو ردبلهأ

 ! هيلعهتلاىلصدللا لوسرءاضةلا هفاختساو هرمجو ربيخو ةمد+اوقدنخاواد_>-أو ارديدهشو لملف

 || رببخض ىدوبلا مرازريسأ ىلا دك ارنيثالث ف ةيرس هئعبو ىرغصلار دب ىلا جرت نيح هيي دملا ىلع سو
 || سايعنباهنعىور معنوألاقو ةنوعل-:ةنأىلا ماع صرخي لزب ملفاصرامريبخ لا هثعدو هلتقف
 أ| نع 71 اسعنباد> رخام هيقانم نصو هم الءاد دردلا ان ة>او رناناك هبسمولادو ةماسأو سنأو

 |١ نع *حرخأو وب خان ةالصلاهتكردأ اف: ناك هداو رناهللا مر سو .لعدتلا ىلص هللا لوسر لاك

 نبالزتواذلعففاناحاو رر وهظ ىلعىلصن نأانسهأف مل_ىو هلع هللا ىل_صدتلا لوس رعماتك لاق سنأ

 ْ ءانأفهت>نةادقو كنيت يل لاةذهلا ثعبفموقلا نمل جر هبىجسف ضرالا ىف ىل_هفهحاور

 كنالدنلالوهرايلا-ةف ضرالا فت ءلصو تازتةمهلحاورر و هظ ىلع اولصر نأ س ا:لاتىهأ هل لاتف
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 ايداعوداعز, تامل ئكاهأو 0 اعهسست الهأ هللا نأ رت م

 اشامتلا اواعمرامح نوعرفو «ىرتام لءقن منئرقلااذذالشأو |

 امهاكىهومارالاهحسسرتتف ب هيتصصأ ةتأاذا الالآ
 امجانناك مانا اولّرشلا نم *« ةوحنن ناك نا مللرتإلا

 ايوان دحاو مون رهدلا نم

 ايلاوموايفاص انتيدصلسقأ
 7 ىلا ناسكلاو نهئاسراب

 3 هجن رعد _فرهنعرخف

 5 هكجام لثم هلابولسم روف

 « هدامح ىطع»ناك نذلا نأف
 اوغلا نيئملاو نهتالسخب *« ىرقلا مهطعدناكن ذلا نب نيأو
 اس ارملااهلعاولأ تمدق اذا © هنامد ورضا نأ

 ايهامنا اوأرااه تنم «

 ايزاخلانوةتباسانا اوناكو *
 املاتملا ناد كلاواباو رلالاقث *« هبايدنعاوسح ىت> نوري_س

 انقالت ال نأ عادو مهعدو و# *« ميلعىثأو اريسخ مه لاقف

 امضامسهالا ملول خا اماذا ناكو ع 1

 هلوق ريه "لةدمصقلا هذهنوكىءةكالارك ًاريهز رن اود حرش ىف باعت لاق

 ايداق تك أت رصصأ اذا »ع ىوهىلءتبتااماذاىنارأ

 فااعلا لوخ د ىلععبادهشتسم م ىفتيبلا اذ_هفنمملادروأ دقو ادبأىذةنتالدجاحهلنالوقي
 تفاح دفوف ”اكهلوق فطاع ىلع فطاعل وخد ةشارك-ا ءاثلا تشب ءؤدوجالا ىفاري_سلا لاو الع

 ىلعاد_هامشفنص لا هدروأ امئاجناك اذا. قداسالو هلوق ىخمدتئدسمدحاللوق تلا

 ماج ناكا ذات ديلا فباوجلا ارب دعت نال هبسّشو ىل-ءف نماهب اوح ىفاماذاس صان نا لاق نملوقلإظنا

 0 هريغه درو ًاوهئيدع لبق ق بسد اغا ئثلا ناله كيت عر اس قم .سأال لاقي نأعصدالو هقيسأالف

 باعلح 20 ا رو سلري_توهو هيلع فوطعملا قءاملا وخدم هول ةوطعملا ار-ىلعاد_هاش

 ىلعام ا اسمالامهننب هلمهملانعلاو ةانثملا خشن ةعلتو اذه ىلءه.ؤدهاشالوْئث قياسالو ظفاب

 ةوثو قلالاهللاةباعدحأ نيتنصح هل ناك لأوهكاو أو هايداعو ىلئسامو ىداولا ل هسه نم
 هش ىلأ شن ىأءاديضالا اذهىفداديلاتبو نامتالاةملاغلا لد الااملاو *لاندملاو عافترا ىأ جل ا

 مىأ تملا اوكرمثد هلوقو ةنيقسلل ىمرملالةماولك اوال اودثىاسارللابلءاوقلأو ىأرأ
 فال الده> ىلع معتس مو ىوتلا صالا حيوا خا و اهدالوأ اهعبش .ىتلاىلاتملاو تملا قءوشإ او

 ىأذ ًافررغف هلم رذنملا ننام دل بلط عرسك نا هديصقلا هذ هريه :زلوق هس اعث لاق هيقءار , الا

 هنمنغامهمكعنقاافانيفمقأ هلاولاعف نعد مهحاو روث 0 هج واخد, نأ مه ًاسفايط |

 هد روأآ تيملا تعا دقو ىف "اك هلوق هي دن اب اريخ مهءلعىنث ُْىث لك ردك كل ةفاطاللا ةذان_سفنأ

 هيع# ةدمصق ىفلاَعف همم ورمت هيلع

 ماج راذعامو اهبت عل و« ةحنسستتزواجدقوىف اك

 مهسسوناوكرشرل ميا
 اوظفاح «>اور نمام-ناالدخخ

 موقلا أي ىذلا زيضسلاو اًثيمخارعاشم-ميدأ ناك و صه نر "نب سس نب ب عك ىبدب#أ سا ذ ع نبةبتءوخأو ساديه نب مهيأ هروك ذملا هيدأو فاتخلاو فاتؤملافىدم الالاف قدزرغالوه
 زودالو دركا نان فراظامو نأ ىلع فنصملا هدروأ تيبلاو مها مهءامراعسو ا ءلو ءاممهقستس



44 

 دنأو تكرتتردوغو لمست ضءفثو
 ا 7 2150 37 ل تاج سك جا رج ب يجو رج _ د رو 5-1-1152 131. 159721523527112 11

 موخلات رو غتاذاتمقس © اييطس'اكلاديزب نامدنو إل
 د> أى طءارعش نمرهسمنبا مجوءاروةد>وعبربللا ذهرع ثلا فيصصت باك ىفىركسعلا لاذ

 ىحاذهحريلارك ذةباصعلا وفنص نعدحأرأ لو هترايعمذه لسوهيلعهتلا ىلصىبنلاىلادفو نيرمملا

 اذههنافدووامرمض+ ناكوأ مهولا لميس ىلعولورك ذ نم لك هرك ذو هعبتت عمر تح نبا مال الا جالو
 هدعو ةساجلات ا. نموهو هلاحال هطرس ىلعوضو

 مواد نمةمالم هقرعع 5 0 اربسعفد

 عد علاوانملاومالاووذ *« ىوأنفوطنام وطن اهنمو

 اليات قاطلا نءاللا نبحيربلا ناكل اق ةديمعىنأن ءمناجو ًاانئدح دي ردنا ىنريسخأ ىناغالا ىفلاقو
 جرربلا مالسا ىلءلديأم ا ذيل تاسسالارك ذو ُج ريلال وشد هسفو بارمشلا ىلعةعدنو ماجلا نينيصعلا

 نيب وهني عقودلا مث هموق كلذ مكشساو مدن قافأ الف اهضتفاق ناركسوهو هل تخأ ىلع مقوهنأرك ذل
 داليب قحلفهتقادص مدقتل هلع نم م نمآلا هرساق برا امهندترجو تاب ق كلذ هريعف نيصخلا

 نا ةديبعىفأ نعرك 3 مهتم تح افرمصرجلا برش لب ىباكلا نبا لاقو ن الاد ارب خهلف ورعد لذ مورلا

 تعقوو بيغللاهضرعتديىأت ضرنم:ىوربو مولا تروغتو هتريشعنسحي أ ابيط ساكلا
 ناق بار اهاطاعم ىلعهايانيعللل ا مولد مثلا نم هلخادي ناكامهنعتلازأو همانم نم هستبن هسأرب

 هاقس قاسلا هةرعأواهتج ص اذارجا تقرع: لاب جازملا َةلماقلا ىهورجلا نماف :رمد ىأ ةقرعم هممقس
 سلو الاطبلاو تاذالا بل عفاوطلا اةمدس>ا اولارثكى أانفاوطت ةدمىأ ف ةوطنام وطن 5 رغم
 ناواهدوعلا لفاسالا فوجا مناناهةصوم روبقلا ىن_هدرغحىلالاريةسةلاوانم ىنغلا عجلال ام
 فنصملاا درو آيبلا فوط:هلوقو ادبأهذهىلعةّئاد هوان وةسلاك ةراحاب لع صنابلاعأ
 دشنأو فوذ#<لعشالعانووذنوكز وج مهضعب نا كو سماخلا بابلا ف

 اال حجبت ب“

 ((ايئاجناكاذا ايست قباسالو * ىضمام ردم .سلىفأ ادب
 1 ىللسىبأنب ريهزإةدمصق نموه

 ايلادبامم_كودبنوأ نهالا نم «ىرأامسانلا يرن هىرعشت يلالأ

 ايناق رهدلاىرأالو مفلاومأو *« مهسوفن ىنتتسانلانا ىلادي

 ايداقتيسسمأتى_مأاذامق © ى وهاذت صدت صصأ اذاىنا ارأ
 ايئارو نمقئاسابلا ثحي *« ةع<مابلا ىوهأ ةرسم>ىلا
 ايثادر ىكتنمنءا هب تعءلخ د هج ناعس) تفلخ دقو ناح

 انناعو اهيسشع امثعو أعاست 0 2 1 ناد تسع دا لاد

 1 تبملا_ تسلىنأ ادب
 ايلام ئاركص ىسة:ىتت نامو © ىتعزع اهنقت ىبدفن ىرأ ناامو
 امساورلا لامجلاالا ادلاخالو © انيقان تداوسملا ىلءىرأالالأ
 ايلابالاو ةدودسعم انمايأو © انيرو دالبلاو اهلا الاو
 الك عدلا 2٠ فركاذت 6 هن سم الكت ل تام اذا ىنارآ

 لا
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 برح فعدد هغنأ ناكو لاف هت أس ا كارظنو
 اعد_جأ.نيملاصلا فىبسحاف « هلامججه-:منايىنأك.ناف
 اع>وأف باصأ ا معز الو 48 اعز وبعأاب موللا راض ناك

 اعزنا, سل ه>ولاواغةلامغأ «* اة:درهدلا قرف نا سكت الو

 اعنقتلاعفللاوشهموقلا اذا * هروزمظع ىلعفبحت انو سد

 فنالاو ودحم هنأ :اهفن أت عدخ هدمه: تذخافارازجتتأمت الءاود واهعنأ موقلات ]اسف

 لاف ناكربامجوهب وأ ىلاتغتلا توما باطن آلا لاتف ةجاحلاج رلا ىفهل نم لعف اذهأ تلا ف
 رمسد موملا اك:مانؤعنا « (مكنماريصم ويلا ىتاملنأ
 رقتسمارادتوملا دعنا ٠ اذ.هالإ تومان ظأام
 ره ةوءانتمل كلك «© رباصىفاف مويلا اريصأ

 ريدقف كيلا قالزن رقم © نمؤمك.ذئاعىفاشرعلا اذأ لاقمت

 ريرص نس باوأب اجو. « طاسمربممأ اولاق ناو فاو
 رو-غتنأافرفغتناوبرف « ندتناو ل سهأى الا نا لءءال

 كفلأسو ةباش كمآ تامر أواريغصك م: افي هرمضل اد أو كم دق تدث ألاف هدايز نبا ىلع لبق أمم
 1 لوس ثيح كاَذو تكشف هدومو

 دقي لاةلطم اخت لتق . ىناقديد_هلا ىف ىولتق7ناف

 نانعرك اسعنباو ىنطةرادلا «حرخ و9 زاخلاب د.وأنملو أ وهةديردنالاق هةذعترمض
 ىلىرغغتسانأ لو هيلعهتلا لص ىنلاحيوز هملسمأ ىلا لسرأف امدباص أى رذعلاًءيد_-هناردكتملا
 م» مرش نبا ةلمهملالادلا نوكسو ءاهلأ مضد ةيدهوشو رك اسعن الا هلت رْمْعَتسا ل قنات لاف

 نةلسوهو نهاكلانباةددشلاةيتحتلاو ةلمهلايةيح ىنأ نب زرك نباني_تهملانيشلا نوكسو ءامحلا

 ىرذعلاهترادبءنب لمع هنءىو رةئرطحلا نعئور راع |ةيدانءارعست نم مدقتم عصف ر عاش مصخثالا

 ىرجم لولا ءارحا نعال هيده ةسالوقت ىتمهلوق هل-ة5ىذلا دايز معزا وهو ىنطةرادلا لا
 ةمار مج مساورلاو ةباثلاةقانلا ىهو صولق عجب ص اقلاو ماهفتسالادعنْنيإوعفملاب صن ىفنظلا
 نيديلافنوككض ايب وداوسوهو ف يقوتلانماتهةوو ليمزلاقوفتراساذا فلاب تعمر نم

 ىلعره#؟يسنلالجاذو هتراوضرالاهلعتألتو بول_ةمسا:> ىرد.وىدرب فو نلجرلاو
 لهف فذ > ىلءهبادهسشةسمام ف فنصملاهدروأ تدبلاانلاومأ ف كتنافهلوقو ريسفتلاةطدرمش
 انلاومأق لمعلا نأوىورو سدلاريصااو ةمولعمامنالةيدالكةريعةواربصريصت ناو ىأ طرمشلا
 ةلمهعىناعلاو ادّراعراضماهربخ عوقولاد هاش ىدعوفنصملاهدروأ تدبلابركلا ىسعهلوقو
 اًعَلارعش ل ملقلا عزنالاحبو زنتن ااه هأب مل دربملا لاق تنملا نسكشتالو هلوق ديعبلاقانلاو ريسالا
 عزنالاو انةلاوأهبجلا و يضدىترعشلال مس نأ ممغلاو هريغفاهد هزيل هسفنلاجب اهرك ذأاعاو

 لمةىورب ئاونلا ون ليقهلو5 مركلاالاديفصوت الو لبق هتهج ىنتاجنمرعشلارمسغا ىذلا
 سالاءاةةراوردصلاعولضغاوملاو ا.عربغو بارغلاوأ ك ددلا توصةدشحدصلاو غئاونلاحدص
 ليقواهدم:اسايةةباسلاتاناو رلاقوةساجلا فىذلادغدعبو هلو5 قارتلا سفن تغلب لا ةياكاهقوف
 دربملا ىأر ىلعدغنم ديهنوك زوجي عرب ربدلا لاذ حاراذا هلوقو دغىلعهلديىورب دغ نمهلوقو دغ

 ىلع ب صن هل نال صن عضو م فنوكح يف عضو م نم الدب هنوكو زن عضوم ىف اهءوةوزاو جنم
 زوحبقوزرملال الو فذصملاهدروأ كلذ ىلءودغ نم فولت أ ىأ ىم:ف خاب هلوق هيلع لدا لوعفملا
 هنم لدمملا ل لحين أ هطرسش نمسا لدبلانالةرور جاه ءوةو زجل ناو رورجانمالدبا موك

 مكه سس

 دهاوش لو

 رعش ل ءاقلا عْرتالا هلوق
 ناباوملاو أطامقلا
 مدقمىفن وك امتاعزنلا

 راسئاوهو هانقال سأرلا

 ها ةبجلاىنا-نءرعشلا
 ىطيةنشلادو دمت
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 (( تارت ساو ىادتأ حارا ذا « دغنم ىف: فحلادغ دعب و(
 ا نو لل تقرت .نإممطلا ىبأ ىلا هاج !بحاصماز ارعو مرمد+خ ن هيد_ه ىلا ةءاج هازع

 8 رغلاوأو لماكلا دريم لا ىو رةدطو تكظلاتجع نر لاب رث مالسالاو ةماها+ا ىيرمذ+

 ٍ تددح لدا عربغو ىعكالاو ىلذونلا نامل ن دكت نع قرط نمهخر ات فرك اسعنباو ىاغالا ىف

 مست نب يده ت خ أ هم طاف ىف لاقىرذعلادب زنب هدايز نأ ض عب فم ضهد

 ا جاسم عمدلازي رئتامأ *« امطافاييراوانءاعخ وع
 ةدابزتخأم ما مى ءسشح ن.ةيدهلا ف

 ام«اقو مساقمأ نسلم #* اهءاورلا صاقلا لوشت بم
 لاقوام ىلا ل لم رضف ةيده ةدايز تدبف

 اناتأذاةبيدهانفةوو *« اسثعسأرلا فام د تان“
 ا هركفءدانزوخأ نجرإادمعهعفر4تب دملا بمآ ناكو ىداعلا نب ديعسيملا عفر 5 ]مو ةدابزةيد_فه تاق

 ا كلا اوكش أن نموملاريمأ اين لا دع لاقهندب تعد اراصا !ةيواعم ىف امها سر أ مهند ل

 ْ لاَقفا ١ رتل كراامزاكك الع سو أ نأ تشن الا لو ةيدهأن دن راما الد ةقو ناظم

 ىردالو هو 4سفن ىدرب ءرألو 5 رهدلاو تئاونلا ىوقلايالأ الاعترا

 ل هسلع #« تأ! دقحلاص نم ممم ضراالو

 رقغلل ن نك ربّه عايضاذالو «يب هالك هه لالح اذال_

 رو ىلع: ءءاضغاو 1ك ا ةيرمخ ىل ماغأ د |ىلف لاتنأىلا

 ند ع ىدلاو ربءدال سه“ كد ع

 هةر سقت هيث دم ع انمهسفداطفاةصارفاتممر
 2 8 .٠ ١ 0 5528 ع
 رمصق نم :ءالودعم نم ل رو اننا ني-:هؤملاريمأت نأو

 ريصلاريصتفرب 01 0 10 مآ كت ناد

 ىلا 0 1 يه م 00 0 ًريخ ..الاقمعن لاقدلو ةدا زلألاقف

 | دوقلاالا أف تايدرمشء هيلع ضرع ةداب ز نبا خابالق نينس ال: ليقو نينس عسا بسيفه فدل
ع> نهللا ا“ وبلاط أن ر ىلع نب نسما تاردلا 4. اع ضرع نةناكو

 ا نبناو هو صاعلا نب دمعسو رو

 0 .يدملا

 بأ 0 هءارونوكي د4 هيف تيسمأ ىذلا بركلا ىب !|

 ىدرتعلا قابلا هل-هأق أنو دع ناعل هدواعد ا

 هدّشنأف د هنأ هل لاتق نا سح ننجح .رلا دنع همقل ل ةملةر لا ىلا بت هذا و
 باق ا هفرمح ن ع الو 0 قار هدلااذ ذاحارفعتساو و

 كرار كا لع لسلق ك8 كراس تاو رقلا قده الو
 برست ك_ع نادر حي ىم 0 هند دس بح ال اومىقيوحو

 لاق ل قا هيعءعجاملو

 اوجلا قوذسغذلاءاةترا ليقو# خاوسنلا وف لبق فدلعالا
 حاربت _ساوىباصحأ ح اراذا * دغنمىبمفن فهلايدغ لمقو

 تاقص ىلعد_-1ىفتردوغو « مهومع شي ف:ىبادعأحاراذا
 حلاص:ءاضذلا ضرالا قريةلاامو مال حطص أل هنولوشي
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 ا 222 2222223 2 2 ا م بي بيبي ل

 هيي ري ذادعب ناكرب دعت همفو قدز رمال هدمصق نموهو

 هاهمصداو هلؤلجو م هلة مرك !ىعو هل ظن> ىلا همسنهءاظنملاو نال .ءنب دق نم هل5

 نيءوءارلاديد_شةوةهتملا لاذلا تشو ملا عضب عرذملاو اذاباوج كاذفو هلام نوكتنأزوحو
 راس+ل | لبق نص ه.يقايراصاتاو لغبلا عارذ ىف تيتشرلا نم اع ذم مهب. نم فرمشأ همأ ى ذلاةل مهم

 سيق د دع نم ىل<ر لا فهل ها ىلا باست:الا ءذبرعلاراع أى رثكو

 بسلا اذهمول نمباكلاىوع 0 ىل_هانان تاكل لل ءؤولو

 هلهان نم نا حسصولو باقت « هل دع هللا لأساف 00

 لمفةصاصخ كيصتاذاو « ىنغابكب رئلاتغأامنغتساإلا دشنأو

 ىهواياصوو كحاهلكو ىتالسا مجاربلا نمل ظن> نب و رس نب فاض خ نب سدد ,عل ةديسصو نما ذه
 هنباىدو لد اب ءيجاهرك ذ الفات رشعةعضب

 لعافمراكحلىلاترعداذاف » همو براك كابأنا ليمجأ
 لم_غمري_غرعدلا بد: رينبط #3 حمدان مللى ها ءاصد |كيمصوأ

 لاتنايرام تفاح اذاف * هرذ_::فوأوهتاف هللا
 لزخلاةتءلكتالو ى> « ءةيبمناق همرك أف يضلاو

 لس ملناوه تيل تيبع » هلهأربخ فيضلانأب ملسعاو
 لذدعلا ماعالا نم كورب اليك « ه هريغو ىندصأ] ص راوقتلا عدو

 لديتلاناينالا.حرذ_>او « هذوكلاةصامل صاوملا ل_صو

 لْو_2ةلزخ مكءاناذاو * هيلاحت الءوسلا ىل-< كرثاو

 ىل->رب منك اهنعل_>ارفأ »* هراداهارنمل ناو فا راد

 ىل_هفافري_تصهأ,ت مماذار « دسكتافسش صا ,تم#ماذاو
 لضفملاريغد:ءلضاوغلاوجرت « اعْش“نكتالفترَمتفا اذاو
 لمهمبرحأءالط ثلورب ىتح *« ميفبرضاق موقلاتدأر اذاو

 تببلا نغتساو
 لكوتةىوشلا ل ه:تمزءاذاو * اهلك كرومأ فكل نأتساو

 لجالازعالا د_عاننارصأ * هسه كداو .ةقرحاشتاذاو
 لع عاقب مهمتك اريسغ « ىدنلاىلانيشهابلاتيقلاذاو
 لزناف كة ضداولزنمهاذاو « هتأورساعرساووسءأف

 دهاشلادروأو ىمَمْأاىنادغلا ردن هث راحىلا تاس الا هذه همسه دش سد 1 اسعن 1 را ا رو

 مك احلالاق الع كل اردأ ىسورعلاابأ ىنكاذه هثراحو اذه ىلءهءؤدهاشالو ةدادخ نوكتاذاوظفاب

 ىورب ل مبجأ هلوق تاهملاةنالو فزاوهالابا ةيرغتام ليقو رولا سين فو وةباصعلا ىف مه ضعب هركذو
 رمسكو ةلم-هملاءاطلا خشن نبطو ب رقو فد بكي ئذلا بركن م هلج أوت دي رب همو براكو نبأ هادي
 ساذلاهنءلب نيعلانوكسو ماللا مضب هذعلو اريصبالفاعناك اذا نيتنبط لح .رلاةد قذاح نونو هد>وملا
 نأتدثتاوعفتراابنو بلاثملاة ل .همو فان صراوقلاو لزانعجبلزنلاو سانلا ود نءلينيعلا شنو
 حرفلا شهابلاو ةانالا نمنأة تاو ةدشلاو ةحادلاةصاصالاو كورتمرمهمو لقتستالو
 قم منعأىأق يضلاكنضلاو مهتباجا عرشأرمدأو بد_<ل عمو باصلا عاقلاو ءاطعلاىلاطأ

 دشنأو بركن م للءاغلا مسا لامعتسا ىلع حيصودا|ىففئصملاهيدهشتسالوالا تءبلاومهةمض |
 2 هو »222 يد سس جودت تسامح جو جو دج طتسما
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 هلئاستت اىذلاهيطعت 55 اك دع لالتمد ةةءاماذ ا هارت

 55 .وذىبألوقريصلا فل يقام ن م

 عضعضتأ الر هدلا بن رايق د مرا لا ىدلدتو

 عرقت موه لكر ششملا ىولد 00 هو ص ثراوولا ف 6

 0 ا قا

 لاما. نمل آوت _اطألوىفانك د ةشعمىلد *ال يسأامنأواذ

 نا لثوملا رولا كرديدوو د لثوم رى ٍىسأ افكلو

 ةهئ.ط4لالووبرب ءلاهةلانامودصأو

 سانلاو هللا حب ف رعلا ب بهذزرال د هرب وج منو ربل لع رع

 1 رخ الالوةررعلاهتلاتامم“ الأو

 ناريجب ان اريحو ل- مأرال_هأ دع اهبتةأن 54 : لك قل

 ىدءسلا ةزحوىلأ ل وق صمم ءاز عسا ىصو ىف ل .ةأم نس -أو ا
 اهراز !بحأام عنصدو ىرعد د اهوادرداكب ضو ىنءامدأ 5

 نا
 ىرةيلاحايصلاواجاةن لالا ل تو بوذدلا عير هعقانل

 ىنعالا لوةبرعلا هدلاقتدب ثنخأو

 لج رايك م ىلبووكءلعىلو * اهرئاز تما هرب ره تل 1

 -ًارهشتد.فصنىأل؛ ادم4لاقف هاو راان مهثالت ؛عقجاءالعلا نو روب لاق اطداءلأ نامملا ىو

 لوقل.ىفاثلالاقو *« امل-ةوعد7نأءادك ءس>و « ىلالهار ون ديجلوق مهدحألاةفْؤح وأو
 اذاو 0 بد وذ ىف أ لوك ىلإ يع |الادو 3 ىذءام ل-> ناو ىدالاب لكوت د ىلذ_ملا سار ىبأ

 ا 2 تاو خف أ ىطنو هدسفلا :نعمسم تند فدئر طشلا نأ هلعارف 5 عشت لملف ىلا درت

 :ةنؤ لا ىلاّرت ىتلاهذ_ه نملوقيفالا اولوالا فصنلا عهد ىتح هانعم مه ةنال مأ سلانالهسف:»

 رس ىلا أ نعرك اسعنا 4«حرخأ و عرخن مسدعع سلر هدلاو 31 هلوةلاق,نأباوصلاو

 لاقر ءاشهلاقتد» ه.قدصا.قربخ ًاةبرقلا نبال حاحا لاق لاق ىف دادملا

 دس # نمةقذ وأو“ رب 00 اهلحر قوق هقانن متاجامو

 لاتتدب لك هان فريخاق لاق

 ارازالا" لح اهعردىدفف د اهلا اهيدباهعحراذ>

 لاق بر فرت اه لاق
 دوزت مل نمراخالاب كدتأ ادو * الهاحّت نك اممايالا كال ىدبتس

 برعلاه لاقت ىأ ىنغ ءنمىلر ءال إسم نة ءامق لاق طمقل ع نعناغالا ف جرغلاوأ «حرخأو 3

 ىونغلا لمفطلوقلا:فعأ
 لوك ًامدازلا نالت طعرم] د ءاللطنللا تو و نوك الو

 ليغطلالوةلاتدو> ب رملا فبرعلاهتلاةتسب ىأفلاق

 بكرت نبأ ىدراا نور بواوع « مهل شا وكرا ليفاذا ىحي
 هنماخن عفاتلوقلاقدوجًاربصلا فبر علا هّحلاف تن "ىأؤلاق

 ريصنريصلا نطوم فاونام ىت مح |: نهالا . نءمانمفامريدشن مو

 «(عرذلا كاذفاهئمدلوهل ةياطتح تحت "ىلهاناذا )إ

 وهو



 سس

 || قأءامرهدلا سدو ضارتءالا سدرلاو براد ىنءءبورمذكن ام ىنعءنونذاهاوقىأ ءاسشالان ع

 ||اومرختو قنعلاريساو راسىأ اوقنءأو ىذه غل ىفماكتلا ءايىلا ةفاضالاد:ءءاب روصقملافلأ

 هلديالوخأتملاو مدقتلان أع رجلا نمه سفن ىلسلاك لاقت هلجالادخلا واد-اواوسدأل اوعةللءانلاب

 ْ دد> ىلعهي>اصدارملاو بعّتم ىأ ب صان شدعو توعناسنا لكىأ عرمصم بنج لكسلو عرموم نم

 ْ مالى ءلعت ىلءاد_هاّشماللا فرح ىف فصلا د روأ ع..:ةسم حاليا لاخأو هلوقو ة._ضاروشيعا#

 هلودو قمل سم عبتتسمو نطأىنععلاخأو قالا فا ل صالاواهراهذا عم باقلا لعفءادتبالا
 ناوةيئاعقلا اذا عم ل عملا حارث ىلءءارغلا هيد بشتسا دوو ةءعوؤ دمرمخ ىأ عفدت التابقأ ة.نملااذاف

 | ةيليبضلا ةينكملا هراعتسإلا ىلعنايبلا لهأهيده ثّسا تببلاة.ئاااذاوهلوقو قفاوتلا اهفرثكالا

 قرلاعفنتالىنعي ةذوعلاة ميقلاو تدحوتءغلأو رام ظالاوهو همزاول نمئدب «ءلعلدو عييسلا

 ْ مالي فررعملا نأ ىلءحاضي الا ف ى-راغلا هبدهشتسا مهدعب نيعلاف هلوق ة-بنملاتءاحاذاتاذيوعتااو

 | ةدحاوة قدح الان يعل سلو روع ىسهفاهةادحن اكل اقاذاذ موج | هل هاعم ىن-ملا ىف لماعد سنللا

 ظ لعج نأز وي مهضعب لاقو هلهأرئاسو مه مأ نم هعمهينب كرب نم نيعو هتيع ىنعنورعلادارأ هنكلل
 || لجرللو نارةشملمكاامتاو بك ا :موذل جر ورفاشملا ظلغ لموقف لئماهقاد_> نءاكءإوق
 || دودصروعهلوقو نونثعهلاءاونمنائعوذ :ربعت لاقي هقدح |هنم ةعطق لك لع حاجزا لاقو ناكتم

 | هقد1 ايدارلاوةقدح ةقدملا نمءزح لك سدلوانونئءنوكت ولصخ لك( ناب ى«راقلاهدر وقادملا ع

 || تكقفتاعتو قادحأو قدح ىلعاضي أعم تو اهتز رش نطابلا فوري دة#بملا هداوسنيعلارهاظيىف
 ندا صدر ةشملاو نذننلا راج ةوركاو ءاروكت وعآعجروعلاو كوشي تزرغل قو

 ||ىلاو ىذام الا اذاة_فاضا ىلع نصملاهيدهشتسا تببلا ةيغارسفنلاوهلوق رممكت أ عضعضتأو
 || اهنبلالىتا!ناثالا ىهودودج عج يم ادئادجو  ةارسلارهظلا ىلءأو هنارسنئثلكر غظو عراضملا
 ||لاجرلا نمءاذلانعماسلاو هحولا فداوسةعفسلاو داوسلا ديدّْسلا مهدالا لبالاو ليا نم نوخاو
 ورعو أو ىعصالالاد «ةدئافإل فلال افرح ىففةصملاهدروأ ثييلاهقناعتانيبهلوقو روسجلا

 سب وذوي أل وةبرعلا هتلاق تدب عرب أامجريغو
 منت ليلقىلا ٌدرتاذاو « اهتيغراذاة يغار سفنلاو

 صربالا نيدممءلوةفافعتسالا ىف ل قام نسحأو
 بدال هللا نئاسو « هومركسانلا لاس نم

 سا. لوق لالا ظفح ىف لمقام نس-أو
 داسغلاعمريثكلا قمرالو *» قيبف هلت لاملا لاق :

 رخاالا لوقريكلا ىف لمقام نسحأو
 |[ لستو م<7نأءادك.سحو « هضحرع ىناردقعمدبىرأ

 رة نب سوأ ل وقاد. |ىنارملا نسحأو

 اعقودقن رذ<ىذلانا *« اعز ىلب ماس ئلااهتنأ
 : هدمعل وتد : ىرأو

 امّد_متموقنانبهنكلو *« دحاو كإههكاه سيوناكاذ
 رخ الالووبرعلا هتلاق تيب حدمأو



 ١ اذهف:طدااذروأدقو اشي هلوقو هقرعلا ىتاع نالذ لاي هيمصنأ لل>رلا ىلءىد< امةقدقملاو

 ! ري-تاد_ةءمىلوالا نو هلوقو ا مئاب و فور اغلا ب مكر ث ىلع ادهاشروذ_ لاح رشف تبدل

 ا كعوجت نأ عجأفانءوجانعمجبنيذلا ن هم ىأ ةء ءاعدد_هدامهلالداهفوذ<ةل_صلاو نذلاىنءعىوالاو

 1 تيبلادهشثتسادقوةءادكاناوؤر ءىلوالا ع ند هرب دقت مه طعدلاقو هه ةلصالا ةهنذل اديبعوأ الاقو

 ا صربالان اةد>وملا 157 نيعلا قند .ءع# هدنانإ هلك لا قذح ىلعو نيذلا ىنءعىلوالا لامعتسا ىلع

 1 رعاش ئد_سالا هع زن نبدسأ نبنادوا دنب هبله ن دهب نبش ران بكلام نبر يهر نب ص اعنب مسج نا

 ١ ا لون مدعبارلا ةقيطلا نم مال سن ادلءحو سِقلا ف مق نمةلهاجلاءارعشلوخن مىقلغم

 ْ ١ هدصق هسود موب ىف ءاهعلا ءامزت « رذذملا هلة هدب رن ”ىدعوهددعنب ه«.ةلعو هك 45 ةريط هن ترشو 4كم ءاهاجلا

 1 ٍ م7 نما لس ن رارتغ ناو هفم هفوقلا هان :ء[ا نم >ءامأو ةءاج ةدحولل اد عج ةدئافإل تامىتح

 ١ ل1 ماتخلاو ا وما فىدم الاهرك ذىاكلاةعمس رنا

 66 7-7 0 ةهقاعن * و ربع مأكل الط نءْكتم )ا

 افوأوهو هلءو ىذحلا بت وذىالةءوطقمن مازه

 أ حيرتستفب< نمقلتس *« خيرقلاباقاااهيأ كل اج
 ا هيدهشاس |تدبلاو منان لاح همه-الاو ه-ينادلاو لوالا فاك ١ نمل فاه تبلاظلا ىنمعبالطلا

 م ليف حل زك تنأو لصالا نا بمجأو ترثكد ةواهلا نامز ةفاضا مدعل ةبرعمذا ن نأ ىلع شالا

 رجلا دوفاضملا

 ياذادهاش»

 0 :رتاذاو « اهتيغراذاةيغا ارس.نلاو ]) دشنأ

 عرخن مابدعع سس هدلاو 001 م->وةت هب رونونملا نمأ

 علقتام هرب عءو دارا دسعب 0 ةرم.ح ىفوقعأو ب ىدوأ لاقنأىلا

 عرصم بنج لك- اواومرت و د مهاو هاوقنعأو ”ىوها عم

 عبتتسمق ]حالى لاخأو دع بصان شيعبو هدب ت قبو

 عقدتالت ابق بسدنملا اذاق و مهنععفادأ نأب تصرحد_ةهاو

 عدة رم لا دو اهراغطأ تدشنأ ةثملا اذاو

 عمدت وعى 45 كوبشبت الم“ و اهقادحن "اكوهده نعلاق

 عرش موب لدرء ىولد #2 هو ىهثدا لا ناكح تح

 عضعضتأال رس هدلا ا د مهيدأ ني ةماشلل ىدلحتو

 ةيعارسفئلاوثدبلا

 اوعدصةفاناعق شسداوتاك 3 ىوقلا متل لعثلا 6 31

 درأ ديادحهلةارمدلا نوح 3 يامل هرلاو

 عش أةهيركلاعوب [هّرح نم د ه4هحو ىت> عردلا هيلع تدمج

 عزعود>ر ىف ةلاحرلا قاح 1 اهيرح مصب ءاضوخهباود عت

 ْ مفاس ءىرحهل ختأاموب « هسعءوروةاكلا هقئاعتاش

 ّ لءةنونملاو ةمذملا ىنعم ىلع دنأَدلاو توملا ىنعم ىلعريك ذتلاف همددو ىورب حاضرالا تايب راش لا

 اهزدخالات وة م تدع“ ىبب راغلالاقو ىجعدالا هيلع :و هل جال د اول هو ش ةخالا هلعو هلدحاوال عج

 نم
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 تانئجلاا:1تاقتااقف.كولاتاذ 5 كة.:ىف عضاوم هينا ىف دن رار فراصفا نع.

 تاقولو ئثدعب فأي ئتمللاو عانتلقو اعاةارثك !ناكل شربلاتاةولورمثعلا نودامتانغدلاو
 اقارطرثك ناكل جدئابتاقواو ىعتلانتاوو ناعللا نممودأ قارمشالا نالرثكحأ ناكل نقرمشد
 ناسدتاةولو نرطة.تالقو رثك ناك انفو. ستاةولو ةرمثعلا نودام نا.سالاواذفامس أو تاقو
 نا حبه لفمدلا نمرثك أامدلاوامد تاقو هد نمرثك أ ناددفلاو دن نمتاقو رثك أناكل
 ىناي>و أل ةناذكحو ةياكسلا هذ_هه2 يف نعطهنأ ىسراغلا ىلع ىف نءىن> نا كو اناوح
 تاقرغلا فمهوىلاعت هلو ةريظن تالا ىف عه جانا س> نءابسجن 0 نبالاتول هسنلا رسم

 هلوقو عودللا نضايب و مودعشلا ةرثكن م تاقرمملا ضرما ىشو ءارخ عد ةرغعمجب سلف رغلاامأو
 م«ماعط نأ دارأهنالىحذلا ىف هلوقو قربلا علو بارسلاع م لا ةءوخلا اذهىف لممتسملاوهنعلي
 لاوٌتِم> لءءالانمهارقاذه لبو فصودوو لوذيمت قو لك ىفم*ارقو لودوم

 امل-ماصخ جام ىلا نم © اقراطءاحنا فرضلا ىرشذلاناو
 امدلمسدهفرس لاقي نابةداعاار تلو امدرطقي ءغيس لاستب اذه لثم ىف لممتملاو هذ نرطقد هلوقامأو

 داكي ال تح ةبيرضلا نءهجورخ ةعرسو فيساءاضم ىلءلدي هنالحدم أ نرطق.نأ عمامد ىرجي وأ
 تداونيحءا سنتا ند جوف نا مد ذ ىنب ةعبان تح لاق تدان نب ناسح نعهد:س ىناغالا قو مددي لعد

 ىبضلا لضفملا نعىااغالا ف( حرخأو) ةءاكبل حاس ىنبت مخ أ ناو ريءا شل كنا لامقف هت د شاق هدنع نم
 ءاسزكلا تيد تاقبرعلاه تلات تمد رشنأ نءىدهملا يناس لاق

 ران هسأر ىف ءهنأكحص ع هيدادسهلامت املا 7ناو

 اهوأ رح نب سلا صام ب طاخ صربالا نبدم.عل ةدمدق نموه
 انيحو الالذا ه«عسأ لش اننوْحلا اذا
 اننمواننك انام ت ع لد 328 كنا[ را
 انيلعال كت ماظق « من ارح ىل -ءالول
 انيولاثت دعص شارف م .اعذنلا ضع اذا نا

 انيأ نبأ اولؤذا ةدقكنك عوج تلأس اله
 امام متاعدلا عفر وأو قابلا خسلرال اهنمو

 اشأدق مسضو ا - سو سو نم 1

 ٌىصاهناىلا او.عجاو 0 رد _سأون:تاتةلاق دعى أ نءىفاغالا حب رغلاوأ ةح رخأو

 لاَقؤ الوم« !ععو أ دس أ ىنب نم ءامش + رئأن م هنودمقب واهس هريعب نإ ا ءوطعد نا ىلع سلا

 ةنسالا ابشو فويسلا ىبظ كف م ناطق ناسرف ىف ىفوفرع تس منام مف ةرظنلاامأو راو ةك
 هفاضا ىلعهيدهشتسا اوودلا اذايهلوق هدمصقلا هده كلذ ىفدسعلاعذ ىران لانأو ىدذن ىنشأ ىتح

 زبزع عجب وهو ىرس عج نبةلم ملا خب ةارسلاو اكالهىأاذيح هلوقو ريهضلا ىلا لاب فرتعملا فصولا
 فقاقُثلاو بذكدلانملاو مهتاداسو مهراك ًاموّتلا ةارعسو هراغ ف رعد و هلق ىلع ل .عف عمي نا

 لادلا فون معلا نوكسوداصلا عب د+صلأو حامرلاىوسامءاقوفاقلا ميدو هثلثملا 3

 ضرعأو لامأ هسأرلجرلا ىو نما: ولو فيقثتىلا جاتحتال كلذك تدنت هن وتسملا ةانقل |تالمهملا
 0 و ا ب مج جب مص وجوب ترج ص مج اريج صور هج تصح ص تم ١



 ليالالوأ نممهلتلاةفلاجر ةءيرأاهونباهعموةيسداقلا ب رسءاسنإلا تريضح باعنتسالا فو

 ونبه 101 وىل->روثم 0 :اوهالاهلاالىذلا هللاو وني راد 2 عرجاهو 5 تنانعتاا أ د1 ىتاب

 نمسا سملأ نار أ امنولبع”دقو مسد تع 2 هالو ىلا ا 2 لك دحام هديساو ءارشا

 ىاودغاف نأ اذاقة.:اقلارا دلا :٠ مريخ ةيقابلارادلا نأاو طعاو نب رفاكلا برح ىف لد رن م11باو لا

 اهسك راو دلاحو اهسيطواومعتفاهقاس نع ترعب رد حلا .اراذاقةفايزيرصتتسم يود لان

 ناكو مها نقد ىف :ةرسىذلا هلل دات لاقنم_هرخن ءاواتمؤلاةقالاه ءادستو اهسيج مادتحا دع

 ىفادتسمهتنأر *تادو ىها قو ىتحةهررالااهدالو أ قازرأءاسنملا ىطمد باطلا نب رع

 اهاخأىرت ءاسنلنا لوقن مو كلذي نم طسدأب راك ن يريد زالثامةذوملا

 الدوطارغد ينتتكمخأ ةطط 1 0 : نار خارالأ
 الروعلا ىديأ ع نفى كك »ع تر ءاسنىف 0

 ال ياجلار طفلا عفدياذ نأ "جتنا لءاجلا ك.تعفد
 الا كئاك,تنأر * ل.:ةىلع ءاكيلا جيقاذا

 رسعلات مظاعو مسوملا فهن ارباه>دوه تطوع راس لقا نأ دارا فن نخر ا دسم نءىفاغالا فو

 شات تدر ءلاناو مهنكبتو مسوملا دهشة تلعجوةيواعمورضداي وخان وورمعا نابت مصعب

 ىل>اونرق رقت لاوو كلذك تاعفد اولا اهوخأوةيبشاهعو اهوأ ارد لدا ةيتعةشادنهتاوثالذ

 ا ةغباتلان ا ىجعدالا ىو رلاةنادشلا ىقانم فتدأ ارو تاتا ةءوتاكس داراصف ءامستللا لمد

 ا 7 هدشسنأق ىعالاهاناف هيلعاهراعمأ ضرع ؤءار 2 امو ظاكء قوس ةيقهبرمذت

 امدود < ن منرطقنا“ ذاسأ او * ىعضلاب نعلم رغلا تانذإلا انل هدّشسناق

 . اهباانن رك اولاخات. مرك اف * قرسح ىنباو ءاقنعلا شاندلو
 سا ل نع 5 0 ري_صبابأ نأ الولةغباذلاهل لاق

 مس اوكنعىأتنملا نت اة ناو 0 لمالك ك ناف

 ولوة بلا فض ايبلا د ريذت اه> تعاو كفا مسأ تالة هل لاق هغباثلا“ نأىورب ولاق

 ها رثكو أ همق ضا مدل الكر 2! آسرفلاشو اظنالحًاّرغلان ا الا نسح ناك اا ضيباهامف ضلال

 نافح لقت مو نرطعي كا ساونا اا ًاالار 2ك اهل لاق 4-غدام لا نأ تقنارك ذو

 تلقو رثك لمللاب# م. .ذلا نال حدم أ ناكىجبدلا ىف نقرب, تاقولو ىحضل أن 00 :تلدو نب رو قويسو

 نأ ىثءالا ناوب دحرسش ف تدأرو نارمشد ل-ة7مو نعأ 2ثتاقو هرب سد دهرغلاو ضءءلال-ةتمورغلا

 نأهتل سوفا :ذلا هعبانلا لضف ىلءبر ءااتعجأ ال ىدم ٠ الا لاد كالذهياعت دقن ىتلا ىهءاسنخلا

 2 مصل دوكو فيد ًوةبقلا بر شفر عشلا ناعم هرصبل مهرا ءشأ ف سان ]نيب ظاكعي هيو برمضد

 هباذوخ ا مواعم حامد فاعوم»م هلودنوكمةلذرب وم 1 نمد جلار .ضسد : ناكف بو أل كنم

 ىتعءالاهدشناةةيلتلاريرمثلا يور ع تنتءاستكلاو تدان ل هماعلس+خدن ءثناكف

 عمبرلا لأ ملأ «هنديصق ناسح هدشنأمل ثدح اوتنسحأ لا ةذ#«لال طالان ريكا ءاكاموهتدمصق

 و « راوعنبءلابحأ كعب ىذق 5 [وةءانا هندشنا رم !ثكنالاقذو# ام -ةااددجلا

 ةماماايأ مص ىذوتلا ةفةناثمتاذر ثتنةلاقاهداشناو متغرفاإ ثا ولد ريق كلا ابيع
 ىلا تغتلامت تانظاكس الا سدللاعذ اهنمو كم هرع_تأانأ لاق وناس> ىضغف ةم_ص*ةىذولاقف

 كر ك1 1 1 و ةيدو املا قدبلاخ 2ةتلاق هيمطاخ سان ا,لاقف ءاسنكلاا

 امدةد نمنر.اعةبانفامسأو 0 ىعدلا نع اب غلا تان ملال
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 هينح فة ةءطن عطو هع نرصص باع ضفراف اديد_ثالاةةاول ةتقاقاو َمَمْلاَق هنأ اورذذ ةءزخندسأ

 لأسالئاس عمتفالوح ٌءللذهان ضأفديلا لثكحرجلا نم ةنف اهنم طامي هلهأىلا اراصامألا ميل خمسا

 هنمتمر دقاهنأر صد لعف ىجريذ بالو ىف تيمالث )اعف موملارت - -ف.كلوقبو 3

 تورعتلاةبرغدلا ىنورعتاطود تام .الا هذهاحراشهمل امآقىر ملا نالاق تاتعصولا الذ د

 ىلع ضدقلا هل مهم أنس لاو قا ارعلا هذ خ أ ىذلامظعلا لان و مكاو ا

 ردصم عرقلاو 0 اوم لام دهع سس ملا لد لمقو ةمقملاشولا هلثمو نانسالابمعلا

 هيئاوراكباهعجوأ رهدلانأتدارأو كد_.نالائدلا كر _غعزمملاو فيسلاب راض
 قارادا نع ىلعو لاخلا ل1 حو ىاس منىأر ء2لءئماردصملا لارا واهراغصو

 وأزمحلاءنوكتن اوس ولاينوك.نأز اذ هج و نمرثك أل ق>١القر هلا نالزيقللا ىلءو أ اوحو سمن»
 اننا تداعأ اواز.عواعرو ةصذ ف فأت: ةعبرالاهجوالاواتيستاهمدحاو لكرك ذ دن "اك كلذريغوأ ايعكلا

 ىلعادهاش مملا فرح ىف فئنصلاا هد روأ اعماودابف ىلاجرىنفأو ا هلوق صا اهظعت هرهضتلو رهدلا

 ةارمسو عسيصرتلا هم ف مدالاهارسعدقلا قمهاملوو انت سمىأا: ازةةسماهوو لاا ىلع مص

 باسهانعمْزبو باطاتا قفز !رءوهننال وو نم بتلغءانعمانهز و حاملا ضمن ى لاو هرهاظةُدلا

 نآزوجالومهنمزع نم ىأف وذ<ساناا ىلا دئاعلاو اهيضز نادال فريلوصوم لا

 زودبالو مب قاعّتموهىلا صاخخالا ء امري الن امزلا فو راطظنال سا: لانءاريخ كاذذان وك

 0 0 الدنا اوحوط دع 2 تا

 نآس .رشلا ةريثكلاح ادرلاو سنقملا 000 فذاك

 نبساعلاءأ هلوت ١

 ظءأطخ ىملسلا ساده

 الا اهناباو ملاو

 رس د سه نبأ سا. ءلا 1

 1 .رغادسحأو "ابوس

 2 هأ اع
 ىطيقن:شلادومح

 عج حامصلاو قى رمل ع هرلاو القثمسرفلاىىكمسدكدلاو اتا توصلاز كرلاو
 ىلع لدهن. انمىر عبد ىتح قراذا نقلا نالذرعلانحامرا اوةصواغاو ضد رع ءاافءسلاو مر وصقص

 ارك رضرالاةمواللارداغيى أرداةدىف رعذملا نملا_هبةقاهدمحاقصلا ىف ةءاملاو هتدسشوهصخت
 1 هد ضنبلاب نو رضرفىأردصلل بصانلا ل رعفلاب ةقلعتم ضرملامةقءاملاو حافصلا نش 2 ةستلم

 5 ىلعسصنلا باص: فز وو اذفان نوكح دالوهريخو حجرلاف ن ..عطااوخولاو اخو ره“ 5
 تدبلا حرس :قلعتدامو اصالص ىرصتلا نا مالك ى مت. اهل ثلا نم هشه انا ىلع مفرلاو دب ردصم نا
 الذ لاق نملو أل ضم لالاق باس بلْغَن لسلق دماالاق روهشم لثمرب 2

 اذا ىتح هلن اما صه عمو يرش هثبدحن مناكو لعت ىنبدح أ نالار نب رباج هل لاق 2 طن مىلحر

 ١ باع وما ثلاذ ىف قاف هلدقالا اد آه-يفقليالف هيف بكري عزب نامتلان رذن ال ناكوةريحلاو عظاوتاك
 اوعرتةاو نت مقام لا تاّةوو هل سس تءاخ عرق ما ةاوعرتقا لافرذ: ملام أف لوخلا مهتذدخأقهيبحاصو

 ها ا ك6 اولا ىلع ران زع ملا تالاد دانا مارال فهم .-اص ل دقو دا ميس ىلذن راج مهعرق 2

 ةيطسلا ماس +2 مين سسرقلا هان ,فاف_خن هم 2 ؛ةيلعت حاير ذ :نارمالا نور دعوا

 ديعْن الا ١ ىادعلا ىلا ساده نب سابعا مأ ىغو بةلءاستخو رمغاهتا همماةيباصعلا ةرعاشلا

 م سو ه.طعهقلا ىلصهنار 5 دوت“ ًافاهموق ماوه اعمللا ىل هللا لوسر ىلءتمدقربلا

 رعشأ ا هدعبالوا لبق أ ها ن نكي مل هنأ ىلعرب هشلابلعلا لهأ عن أو سانخاه.ملوقيو اهرعشه بنو

 نمترثك أف رذءاهوخأغ واما عوق تح نال غلو يتبل لوعتاهرضأ لونا ال
 سدللوقد راشيناكور علا فءاسنلان مهمدقملا ىهءاسللا ماتو أ لاقو ىنهناتداجاورعستلا

 مح منسف ناك ظءاستام لاوس ىو ناقكو «|ل_-ةلاج رالام ةناّملا نمءاسنلا رعشا

 دهاوش الدو
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 ملاكى سنا ن سلا قهقاثانونغلا 51 لثموا ا ةحملاوقنورلاىقناصغالاء7 لاح لثمشدعلا

 الد هزدعدرو ًاوزتعلا ن ,هللادءعلثدنلا از نا ىلءلديامىناغالا ف تدار قىنيمامدلا

 دشنأو باّككلا اذه طر مسلاذاتسملاف * انامزانامزاةعماج رادلاو

 اناودناسانلا نود كاذذا ند ذا © مهتد_وءفالأل ا

 مهتدو ءدارأ نافوذ# كاذو نكن اهنيذالا ني أد ةءلاربخو لات لطخال اوه هيلامأىف ى رشا ن لاق

 ناوالارك ذىفا كلا ىلءو فال“ الارك ذلوالاريد-ةَدلا بعدي نوخ 12 ءوأنوغل اص نئذااناوخ
 نءاهيرابخالا عصنالنامزلا فور ظ نال ن ذرب كاذذان وكس .نأز والو ناك كاذذادارأو
 نوخ امون وغل اتموه ىذلاردةااربخل اف لممتف ةيناثلاامأ اومدهعل فرظ والا ذاو نامعالا
 تلق: اكرد_ةملاريذلاب هقاعتل-ة< ومهتدعءهسف ل ماعلا نوكرنا لمدصف سانلا نودهلوقامأو

 هناك ن اوال + ةصلصالا فن وكر نا ىلع دار اري غفوذ <يهقلعتزوحوسانلا نودثو.:) امم

 هلعجزاحوالاراص فوصوملا ىلع مدقا 1 ساغلا نودنيفاصةم ىأس الا نودانا اوخامهتد_بءلاق

 رواوملا ىلا (باو لاف كاذب ةراثالا تءجوت مالا (ن_.فناف) ىفاكم فرط هناله:مالاحو نيعلامصو
 دذنأو ىرصشلاز ىردشلا نبا مالك ىهتنا لزانملارك ذهملعلدىذلا

 (ناطاشحومةبلز)

 ناخنأك+ واب ما 7 ةزءريثكلوه

 | ىذلا لزنللا شحولاو رادلاراثث آنم ص *ءام لاطلاو ةأ سها م ءاةمتحلا ةانثملاد.دشتو ملا عشية مم
 / ناطياضدأرمسكلاب ةلخ عجشملا ءافلارسا كل اخو عانح ولد و هبسيئأالار ::ىأاتدو راض
 وهو كاتو ما: ىنيمامدلا هلء>و هريغو ته ذلانهشوقنم فويسلا ناد اهب ىثغي تناك
 رك لاا ه-اصىلعلاملا مدة: ىلءفنصلاا هبدهشتسا تديبلاو لاطةفص حوا. لجو ه:مفرصصت

 هن 0 رع 0 لا تداروةركتلا نم الربذنا ىف ريعضلا ن طا ملال او هدم نسله لسسو
 دنا « مدقل |لطا مش وم هريغل# اذكه عارم كلانا

 ((زيرعن ع اذا سا !اذا د قع ىجاووكه نأ 1

 افمأ اواهحو زواجي وخأا مرت ءاساد !'تامدأن م از_ه

 ازغواعر ةرهدلا ىنعحوأو دع احوا هس نر هربا ىنقرعت

 ازيد سم مب ىو ردود دع أعم اودامف لاح رىق و

 ا قانا فيدجلا »اخاف نارك ذل

 57 ا
 اروح فوخلعا نم كود :داكلاو ع اادارس مدقلا ىف مه 3

 تملا اوك ناك

 | ازعو اد< ةراسعلا رذنو 00 ٌكالام ىنهارمءاواكحو

 | اره>- قولا اهءاشحأز د ع 3 || سنلاو مهراحاوعنم مهو

 ١ رك ضرالارداغت حادر دع 4-مولكم-هوقا ه 51302

 ازخورمدلاب وابرمذ ضيبلاب حامرلار هو حاشسلا نطوبد
 ازين ظدةفباص»النابب « ىرحلاق الد نم نظنمو
 زنك اخذ د 2 ذو 00 ىرعأ !|ىد فرسعثو فعذ

 ىنىلعتاغأو ا لنا 1 رل ا تيورع ك , ردح ل9 سنس نأك لماكلا ىفدري-م١لاقو

 ا



 مال

 لاف ةعمب رند سأ نب ةلد د > ماعهنر ه- قئىزؤوال“ برعأا مس اوم ضعب نم موملا كِلْذَ -ءىد

 ك4ذع ىلد اموأ هلءميزا<# مودل م :مىلوف ريسعلادراطو ريسالا لاك فد مننب , هلطظذ> اذه سان لااهيأ

 ىوخأ قار ٌمءالاة معن نولان ل اصصعوا اةلك الكفو يكل ربل برا لجامدك هلم نم

 نم هل_فامداممب الاهلك [ىفةدانز ةذادالو هل>أن نا ع ند امو ' رمعم ل ءقةسدالو

 50000 رظن نم ارح دصواربءلاذه ىنا رئت امالا رثأهل خالو هقزر

 لوةيأشنأم سنالاو نبللا ثلإء هوتي هل نو رققملا دوادنب | ناكل المس ءانفلا نءل>رملاىلادحوو

 نوثملاه_عناصم ققّوسخت »+ ىم 2 أن يكذملا ب حا صادهو

 ءاع ناكف

 نإ نيس >هلاَتي ءمىأ 3 دقامد عت ع نم اهغلا حنات

 نتسرفلا او ه:مّدؤتا فرب وع كد اراها كلا ىلع

 نودعلاَو هم سلا ا »+ هش 0 60

 نيرع اطادسالا ىلع تفكعاك د 1 2ك نجلا ىعدو

 نرعهْعك اعربطلاهسماع 32 يي در خل | تن دري“ و

 نوكمالو ناكماالا ىل-ع 01 |ًةيموايح هل مرأر ف

 نيدب رش دا نادو هه اويه موال نا هل نادؤ

 نودلاء ١انع تي دود #2 ند مايزال 4

 نيسعملا» ءاملا هتعئرلو 03 انرتتطاا كود هأ اعرمد ىب»

 نهذلا ن هذإ ء>رصت لا # طل تمعال هك هارت

 نر ةلوهسلاهلنيدت #* 000 نيج

 نوخذدواوفرهدلا نونو 5 ىلا .ءاارمهححام ىنفأف

 نيكة سمثدا اولا ب رىلا# زر ءو ةرباكم ىخأ لكو

 هاا كلاذك

 ٍ ءافدسأا ارعو ءاكلاندعمد حنبل: -اذه سان بألا قفوبغنبدعسنبةرذعنبريدثك نق

 ا ءانغلادعيءاقيلااغاسانلاايأ عفاد هيل الوأ عنام هل فتم ىلهذ 0 عاجلا ىطعمو

 ا الون راوا اوان او نماثنرو ار غنام ات راو عم معن و امش :مواة ملاح دوو

 ا || يتتسرال لزنم ىف معصأ دقو ىوحأ طع .هاوأن هدحاف باس راقت دقوالأ لزان ل. ند ل ء>حر نهدي

 نيغيلاهتوةد- علسععدو 3-3 ”ىح لك ىنةءر

 | ىدوالو فوخ تو ماه مرت االا هونج ص هام .ةلوطتالو رسعرب ه>هعبتالا رمد روريسةيف
 : عدرم عك -ةم ت سس لك 1 كس آىلءفونعلا ناوع أ حنافق ضام قياسه عبشت 0 د والا قاب فل همق

 !| هيلو و ريشا اويلطا ءاقملا نوم [طت مالا اوت ننال راغ2:مبزاعم رزت#

 لوةيأ نأ هلعافرمثلا نمارسشناو هءطعمربفتا نماربخ نأ اولعاو هيل .مورمثلا اورذحاو

 دشنأو تاسالا * نورد :!بلقأن <«

 انانفا كاذذا  اةنمشدعلاو و 0
 : لاخلا ىلعهي_صنوعونلاو لاحلا اوهو نفع وأف تلا! ن_صغلاو 1 :ذالا ىن.مامالا لاق

 || هلاحراءةءان سشيعلاىلا هيريش أ, لوالا ةرامشالا مس او _اةئمذا لئلانر اصمت هرك.:ناكناو لاما نم

 ْ عجرت له ىنملاو ني مريم نم لاحواولابةنرتمملا ةلهعاو نائذالا لاح ىلا هبري_ثأ ىنوذ ا ىفاثلاو
 بورمؤو نسما ن منونفتاذا ذامن كرا سوا عراق اقتل امنا لابوك لال

 كلذلاءذاروطىلاروطن مئات ماع نال اع قي مىلانأ ىهىلاءآلاهذ_هو ةذالان مع
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 | |رعش ناو . باغتو متى مالسالا فرعشلا نا ىنءاوقفتاو مهفاو:امخا مث لطخالاورب رو فد زرغلا ١ د 0 ل 1 0 ك0 51 أع 1 30
 : مدقتو ةديمعو ألا تدان نيناسح نييردملاءالؤ هرعشأو فهم سيقلا دبع برب: له ردملا لهأ ْ

 م ديصتىزالا هدم ىلاق ىتعالارعشمهلعلاهف هدإو بدو مملا_صنب مهلا ىلا ناو م نب ثلا دبع ١

 ا دوومدقعلا ثلا نص هريغل تسل ةوالط ىدءالارعشاو ىدم الا لاق بيلد:علا ىلا ىركلانيبام ع

 ا ل سا اونا دواالاو رصد راعالاربتك دج :رءاشلوقب و هل < ما يو هنم مكي ءالعلا نب و رعولأ تاك ١
 : ىلأ نءام يد سم ىف ىلهد وأو رازبلا «حرخأو# رءامشل جر ىثءالاولاص لج ردربل لاف دبل نءو ٍ

 د امهق لرش آهنا معز ىبثع اان يد يصقالا ىلهاج عش ىف لو اء هللا ىبصهللا لوسرانأ صخر دري ره ا

 "| ىف ىثءاواذهرسثعةتسءارعشلا نم ىشثعلا هيد نا ةةمقلعو صاع ىف ى :رخالاوردب لهأقامهاددا :

 ١ نامدشى ب: نم عب رىنأ ىنىثعأ مالسالا ىو ردع دو تالا لاق د ىذعلف صاع هم»ا ل هان

 1 دشأ ىنب ىدعأو مةنمنزام ىن: ىذعأو ماس نمدورط ىثعأو نجرلاد_عدم“اناد_+ىثعأو

 ا كلام ىنن ىثعأوذاعم هع*ا لءةعىبب ىثعأو سم عكهمسا لك ءىشعأو ةميخوعسا فورعم نا ىذعأو ا

 || هم“اةروضى: ىشعأو قباضدم»او ءانا ف وع ىننىثعأو نامثلا هم“ ىبلغتلاىىثءالاو دعسنا ||
 ْ مساقلاانأت ءأر 1 ىييعلل رييكلادها لاح رمش نم كلاذ تاق هلخ م“ |نالج ىب دع و هللادمع

 || ىبىثعأعبارلافلاقو نو روك ذملاءالو هرمشع ةعب_س ىثعلا فات او فات ملا فرك ذىدم' الا
 |١ ن ةرضناوهو ىلهام هنادنس أ ىنىثعأ ىف لاو هج راغنمثلادءعهههاو نام شنب ىل_هذن.ةعد ر

 | ةرادزنيشابنلانبىتعالاهدازىذاارمثععداسلاو ةططه مما ىو ر عمنا ىنثعأ كاتو سف
 دشنأو ىممتلا]|

 ْ ريساممترادذارملعلا ها © هبنيضراواريخمللا اردعتسا ])

 || ةيرم ثني ديبع شاءلاق ىباكلا نرما.شهىلاهدنس ىراسنالا نب مساسقلا نيد تركروأ «ح رخأ)
 ْ لاقذتيأرامسعأب ىثدح لاف ةئءاخ وهون واعم ىلع لةدو مالسالا د اردأو ةنسةئاعالن ىجرجلا ||

 رعءاشلالوقب تاثقف عومدلا,ىان.ءتقرورغامهلا تم هتناامإف مهلا مص نونف دي موت موو تاذ ترم

 ركز مويلاكنءعف:.لهورك ذاك ٠ رورغمءام-أ نمثناتلقاي
 ريضااتالطا كدن رج ىت> ه«دحأ نمه.ةامسملا تحدق
 رس ه«فاممأ لد د » اهاجاعأىردتافارومأ يجدن

 ريسسامم ترادذارمرعلا افنمق وه هبنمضراو اريخ هللارد مساق
 ريصاعالاهوغمت سمرلاقرامصذا هب طءّةةمءاحالا ف ملا هن و

 دورسسم "ىلا ف هتار_ةوذو © هفرعي سلهيلعيدرغلا ىكيب
 ٍ ريراهد لاح ا ه:أ رهدلاو » ةركذتالا نك نأ كح ىت> ْ
 1| بد ركلات نأو هعاسلاهانفدىذلاوه لئاقنأ لاقالتلقتدملا اذهلوعد نم قرعنا لح رى لاذ ا

 || ةيواعمهللا ةفهتوعم_هرس.أوهباجر سانلا سمأهربق نمحرخ ىذلا اذهو هفرعت سدا هملءىكبت ١|
 || ناهيفو ىرخأق درط نمركاسعنباهج رخآ ى-هتناىرذعلاد ل نبريتءلاق تملا ن ذا عتدًاردقلا |

 : حرمش  ىرم زا مزح كللذب و هل دج نت ثدرح هل لا تب ةرذ -عىن: نملل> رتامنالاو هزادلا ىحاص ١

 || ني-طوشوأ اطومثىأنيقاطوأ ةاطسرسذلاىرحلا_ةينيتغ:قاط مج قالطا هيوبيسدهاوشأ
 عجب ريسامملاو ريسخلارب دق: اطارد ةدساو ودعلا كلاس رغااوهو مملارمدكءريض# مج ريضاهلاو ١

 |١ ىهوراصءاعجريصاعالاو هرثأل يزتهوفءتو ربقلا سمرلاو رورب-م طبدغي هريسلا ىنءعروسيم||
 || نفديلديزنبد_مننبةلظنح ثآ»اللاتى لكلا نءتارةفوملافحرخأ راك نيريب زا تدار عيرأ
 راغشالا هيف تايقو هدريعّلاب ءابطخللا ت ماقذ مههو حو لكن مهان أو بوأ لكن مءانأىتح مانأة ثالث |

 ع
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 مدعو ءديصقب سو هيلع هنلا ىلص ىبنلا حدتما ريصبابأ نكي هبلعت نب سيق نب ةعيبض ني دعس نب ف وءنبا
 قىدم الالاق ةروك ذا اةديصقلا حرش د:-ماللا فرح ىف هتصوركذ أ. ساك ةكم راذك هآرق لس
 ىلا لحرو هرعرشآ ىف مالل_..الا كلر دأ ىتح شاعو َنسلارببك اماهاج ىدعالا ناك ىثعالا ن اون دح رمش
 تافهسأمم ةن_سامونم عّتمتألاقفانزلاو رجا مرتد هنا هلل يقف سيل ةساعلا نم سو هملعهقلا ىلص ىنلا
 رفة دحلا ماع ىف ناك و هيلعهللا ىلص ىنلا ىلا هج و تن نا لمقو ةماعلا ىرق نمد رش كلذ لبق
 || هنالاعف ادت دي رألا ةفدصقي نأ هلأس مل هفرتعف ه_:ممدق ىذلا ه_مدو نع هلآسف برح نب نامةس أد

 ارطوهنمتيضةد-ةؤرجتاامأو هكربألو ىنكرت د-ةذانزلاامأ هل لاةذ رام ةلاو رجلا اوانزلا ك اعمر

 كماععج .رف هنده هند وانس لاكوهامو لاقريخ ىلا كلل ىل علاق افاحخهنم ص نأ ىلعلف رامةلاامأو

 ىايأ اللا ك:ا> رنماضوع ص دوضتك ان 1 تار 1 ارهظناف ء ارج ةقانةنامذ_- ًاتواذه

 دقو هيلع نب سيقىنبىثعأ اذه شد رقرسش عمايلاتو هباحتأ هلعججو هلزنم ىلا نايغسو أ هبقلطناق
 ناك الف ٍفرصناو ةقانةنامهلاوءمُأ هرعث:برعلا مءلعنب رض .ل دمت ىلا ل-صونئأو « رعسم فرع

 ىقجصلارك ذنملوأهنالبرعلاةجانص ب مان ىثعالاناكو تافه دقوف هريمد ءاقلأ ةماعلا ة سحاب
 ناكولات هرعش ىفهيسرافلا ترثككاذلف سراف كوامو برعلا كولم ىلعد_هد ىدعالاناكو هرعت
 امهفلاةفدبعمنب مدالاا كو ىئعالا عه ةيلكوأ

 راشم ازءامكحا ةنازحو * ىس> ىوذج ىرعاشا. دف

 داصباو عم# ىلع انامتساالا * اردتنا اذا اناشعأو مدالا ىنعأ
 هدجت الف لوذص لجرةءاكونأو رو هم تين نمتنأ مد لال لاتو دب هي لف ىذعالا ه:ءكسماف
 ناممثلااهبحدّعودمصةيفلاّعف هرعش ىفنيرتاكللا نيكاملاب رون ث ىدعالاواولات هردق نع عفرتف

 دهمشاف هللادها شا, ىدهاش ىلع © همعنكلارفاك ىبستالف

 نيدىلءماقأ ن ث ىشعالا ناكتذ نيكلملا قحو لوقت غاح اذا ل رعم-ا نيد ىلع مافن مث برعلا تناك دقو
 هللازثأت_سا هلوقكللذ نمةياهاجلا ف لدعلا,لاتو لزتعا نميىثعالاو اولا: ءامنالاءلوقلاو لمعم“ا
 نممدقتن مس داو ب رعلا ضد راعأربك ىف لاو كالسم لك هرعش ىف ىدءالا كاسو تدبلا ءافولاب
 ىفةمكحلا ضءسق أد ىدالفرعاشلاةعتاليرعلاتناكواولا# هنمارعشرثك أدحأ ءارعشلالوُخ

 لا ىتحالف- سيقلا ئرصااوةعب لف هرعش
 لحزلاةبيق>ريخربلاو « هب تيلطام مييأ هللاو

 لاقىت>الؤ ةغبانل انودعدالاواكو
 دسالا مراز ىلءرارفالو « ىندعوأ سواقانأ نا تمن

 لاق ىت> الخ اريهز نودعنالاوناكو
 معت سانلا ىلع تاه اخولو د ةقيلخ نمىرا دنع نكتامومو

 لاتىت>الذ ىثءالانودعالاوناكو
 ال_هحامت مج عوشلاوشداف © اذةمالتءاررعشلا كتدلق

 مدي ىثعالا ناكو لاقريهزو ةةباثلاو سدقل حا نيمدةاملاءارعشلا ع.:اروهىثعالاد معو أ لاقو
 عضو ةفرطو ضرراعأرتك ًاواعأو حدمأو رج اور مثلا ىصوأودايج لاو ددعرثك أ هلال فرط ىلع

 لهاكى بأن بديوسو ىبلغتلا ودلك بور عو ةزلحن ثرهلا مهنف تاد>اولا باح أ مهو هبامحأ عم
 لئاواللاعبارسانلا هلعفاهوكسل سد مل بلاس كال سهنال ال ه ىلع ىدعالا لضفائاو لاق ىركشنلا
 موثاكنبو ريعو ةرل-ن ثرملاوةفرطةءاغاجلاق ةدحاو ءارعشلارعشأ نا ىلءاوقفتاو هةر



 يذادهاوش 3

 «(سثرمواثمامذاو شد رقمهذا « مهمنهاداعأدق اودك-صاق ]) دشن
 ١ ّظ زيزعلاددعنب ررعاهبحدعقدز رفا ةديصقن مو

 رس ةلناولدلااهتموشارقلا ىلع + ةبت.يط ىهو ىنتأرال لوقت

 ردك حف امو هدراو لكف 5 [هدراو ال كموجرد صدأ

 رردهلىدالا لفنوحب, اًةمع د مه ترك ذاسد رعتسك رلاخجراذا لاقنأىلا

 ردة فرسعلاناف هوردابو 00 ممامأ نعى !نانافاوربيسس

 تبلا | اوصخاق

 : مم لازب ندلو

 ةر- مة راجو لال ولد م ا 0 56 رملات كلاش جنغلا لدلا
 باصسلل لاب :هردعجبرسكلاب رردلاو ليالارخآن ءعشلا فعلا لو شب رعملاو و

 0 يعل ردها تتحسلافو عراستىأ هذ كاردانئ ةلاردتاو بص ىأةرد

 لياعتالذادو روثلاثلا الاحت رع داعأ دق دل ناف دقة م صامل لاحلا هل .نارتفا هنأت راص

 عع سلو ىل مءهنالقدز رغلا اطلع . نمهناىل-ءقو ردانوهواه ما ىلعهمدقت عمامرب_تبصن عسبارلا

 هنال لالا ىلع بص مهام نأ لمقو طاءذاهط هرم« و هب لو هب زاجل هللا ماكتب نأدص ةفربدللا بصن

 ريل ادا قاماور دقتلاو لاملا ىلع تىصئاهملعتىمد_ةناذاود هركنلا فصو سل ةّددص

 0 مهلاءلثمىف ىأ امن مماكمامذاورب دعتلاو فرظ دا | ىلع صن لمقو مهام

 وسما ةسلافناو « العرض ناو المنازل
 هدعدو ىثعزا|ةدوصق عاطموه

 القول ةاقوالا ةثجحزأ *« ال_ك:م "ىطماتاحردقو

 البالا هسيثي نمىلا ه» دعبلاو زواغمما عطقب مريس
 ال-ع اهقح ناكامب ٠ اهيزمو هلتوناماهمرك
 الانو_خالواجر عطب ه« الو لازهلا ىهربال بأ

 ال رة الل قو ل 2 كك لانو امولاست راسا
 الزنك ات سدلابار ءالاو » ريسسجو 90

 ال_ءفام كواملاذيو | ارمسو * هلحورتوأبر 11د

 رفاس لاو بكدوبكاروبةجون حا مكر ةذاس ها :رمسلاو

 م-د رمس سرف لاو قرا رار لتلا مدعو ةدؤتلاءاملاو ملا خشي لهم او ردسللجرخىذلا

 برحنب كا نع ىناغالا فر فلاو أ «حرخ أب لايجلا نيب لوخدلا نسحأاذارمسك-اايالذو سرفو
 هند سناف ةدمدعب هيلا ت ا تلطأف شدافاذةمالست تأ ىعالا لاكلاق

 اثم ىضم هرعش قناو * ال 2س ناو الم نأ

 ->رااة_مالمللا لوول * د_ءلان وءافولابهللارثأ ا
 0 شاق » ال هنداو نعجشلا

 هءواه-غودماش رت ىناطع 1ك فاني 3 ول ال: 1 0

 لمح ارننن ل دتحو ساكن وعم عم أ ىب *ءالا يب ةدياق » ءارج ةقاث ةنامالثب 5 هريملا فات يقاربذع

 0 0 # "كلم م

 نا
 انآ



 ليغمءا دو ةهض صدأ سنو *» ةضمحرب_غلك نم ًاريمو

 1 للاهتملا ضراععلا قو ربت فرب © ه عدو ةرم أىلاترظن اذاو

 : ةدمسه5لوأ ل اقف طف ”قوزلا هتماريغمدناهةةذعىفاهمظانهدروأ ةديصقلا هزه ماطم هي هدناذإ

 ْ ربدملا با.« فلا ليسالمأ 5-5 رهام ن مم شخ نءل-هريهزأ 3 1 ةئار

 ركهاو رهدلعف كلذل ب عاف ٠ هركذالا كونأ تايسثلا دقف
 ةيئافىوع أ لوأل 5 ا 1

 0 لد لا #7 فرسعمن م4 رع نءلهريهُزأ

 مركم لدم ل دول_>ال مأ مأ 3 مكن م 35 هل ع نع له ريسهزأ ةيعم ىرخأ لاو

 هل همداصت لع" لا عيدنلا لع ىذا هو مده ل

 «نوكسلاو ختلا.ىادهاو ولي

 (يربدهن 11 تم ءاكحجبر و9 ىعدلاقنو رفديعىأى مسالا ]) 0 00

 هدعنو ةزءريثكلوه

 روهدءاعألادهعنمر مدقو < ىء وأو قا أمد أ ع ندم هذ نيك

 هلوأه-ةي رو ىلا قد رفىوربو هووضو هقارش | ىعضلا قنو رو أسما مسا هدسمع مدخرت دمع
 : لانش تاز ور كساب لشارع شل زارا سعثلا قرم :نيح ىعذلاو هناوغنعو

 هورح هعوللاو ما !توصرب داو رغنو درم< ل © ىلعف ىلع مساهنا ىلا بهذرك ذ نمو هود عج هنا

 ىدانملال ام نيمدام تدبلا ف سدا ىنيمامدلا لاو ءادذ الى ىلع ىف: هلاةذوراك بلاو نزالاسلو

 0 طسوتو ادعو[ تر 7

 2 ىلوأال كايا نتكحل ىننءلقتو ه» ىنذمتنأىأ فرطلاب ىن.هرتو
 1 ىطظهغلا قلاقنو الوو ىلو همام هالقلاقب ىبنيضغمت ىنتيلقتو رصبلاقرافلاو نا نيريشتىنيقو

 قالت ةنونلا لعابكو رح قلأوةزمهلا ذحلان أنك ىرمخمزلا لاق كايا كل هلوقو هالسن ءالق
 هيدهشّتساتدملاو كءلقأ الانأن 5 ىنعملاو ةئقاقلا داع هيلع مق كوخ كاباو مغداف نون لا

 ىلةب ىلولا شد هنا ىلع تي هوشعو أك ويشلال ادهشتادقو ىل. كارب سغتىأ عوقو ىلع ف:#هملا

 #« ةداشملاىأدهاوش رمسكدلاب

 0 © امج أنت اهخلاو او ارمصنت ترن: )ل دل

 نموشهو لزءالااهد_>ال لاعب نابكو كنك امل و ل جر مءارصنو هلسهم فترظنا د تراظنت

 00 أف ءامهيأو لزاع 1| نم سدلو نار |١ ؟ل(ىسلا ع اوغ اللاعب رمقلالزانم

 || ىلا دئاعامييأريع#و رطاوملا هيئاصن تنص أب ئاص-الةقصو رانج اوملاو :تيضاتناعدإو

 1 ةسمفاكلاح رسمى 1 هدرو لسا ناك [ىفتااوع " لاو رن اهد_ح أنب روك ذا نب ىعالا

 ١ نيك اهكلاوا ارمصنت ترانا اقفل هدرو أو الذلقةفاضا 0 0 3 ىلعادهاش

 دشنأ هرطاومت اقدساتِمعلا نم هماءامويأ

 ( لضف أ مهيأ ىلعلسف ه كلام ىنب 0 اذا)
 كحد لو مل لسانا“ :وىأت ار ءانأاد ءاورهسفوناس نمل جوه هدهاوش ف فن لالا

 تاود>ءا[ةلاوةديازامو داع نب: ص ىنبدمحأ صن هلع نب نامسع هلاك 2 هأ اود ق ىنمعلا لادو كالو

 ًاوحوااماهغةساالا وكلت الأنا ه.عزىف_اعث ىلءةقعتيبلا اذهو طرمشلا نعم ن مايفاملاذا
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 يي شلى[+دلىرصبظصؤفففبب

 قاطدالامهبتءاجت رك ذاق ةروعذم ى مو أرملات | ماذا لاقي ناكوا هسفت نم منك: اهناىأ هعاختمل

 دؤزلا نمعرذتاذهدويصو بولتلا ىلا بلو فلاش ىأل نع رشو هيبأ هي ى أر هنا ليقو
 تمسك د مفرلانو اهرككت اجري ن م لاح ب صئلابو اناجمتل -ياةفصربطلابو هورتذلاوهر

 ءاكذلان مى ةحودن "اكد اًوفلاددد_> ةم_ت- ءرخآو هله هملا مضر داوغلا ش سوح-و ولا مال

 ديفتال فصولاةفاضا نا ىءاده ا ثعبارلا باككلاىف فن. دروأ دقو لادلا ىلع هب هصذو هموهششلاو

 لعثلا ل _>وشاو ماثد دانت ءكئاره_دو اضن ألاحاهاض نطنلا س.# انطيمو 5 رحتلا

 زا ىوربأت زيمو هبفلجومل مانعأ ىزاجي لجوملالسيلمانف :انسالاو قجالا لمفو نالسكلا

 ةمقا :ىفهب لمت ل ىتلا هلاعلا ءادار..كحب.ه هذطحو هش ربغو ربغ ىلع ءاقطع تهت لانو داح ىلءامطع

 ةمدتملا خشب لرغلا ع نمرسكللا موكم نز وبليغلاو هعاضردسسغيف عاضرلا فهل تلجالو يملا

 تعكلابونرو رئاطليخالاو طاشنلا نمي وزتنو لماح ىهو هعضرت نا وهو ةءتعلانوكسو

 فيعضلا يملاديك شو ىازلا مظل هزلاو همامقو هب هناهللا اةد--ومهوغآ ة.فوغلا هاندملا او ءارلا ل

 1 ناامراسش 8-1 ل 1 درس ىلعرد_ا أ ىلع سصن ىل- ىلا“ د عؤذلا

 1 ملا نأ عطتقنم ةمدعملا الام راذلاو قرطلااغلاو فيسلا ةلاد لاو ل

 ىأقربلا,ىلاهتب ىذلا لاهم ماو هجولا ىف ىتلا قرطلا ههجوةّرمس ادركت لتعالاو طوقسلا ىوهلاو
 هاراف اريغصامال غناكوا رمش طدأت مأ حي وزت هنأت ايبالاءذهريبكى أل وة بيس ري ربتلا لاق 0

 ىاردق همالربب .كو ألاف عرعرت ناىلاه-«>وىف 6-2 ؟وأ كلذ فرعو هلزكنت هم ىلءلوخدلارثك

 وزعت نا غلا لهو تاذ4لاقف هلع يدمي ال0 رفأالف _:مآالوءال_كلا 00

 مال ارتكلا اريبكو نأ ن  ىت>د- ءلانم امهمو وامّتاماارا سفامهعمدا زالوزب زاغاحر ضمالاك

 وانا دو كح *او راب 111 نم مهرانئأرالفءادعأهلاوناك اموق هرب كرام عاجدو

 نل_اطانتم> دفان[ لافاذه عوج ثقو ”ىاودلنصعس هر تل ا راثلا كلت ىلاتءهذ

 ىلءامعلارعم كوأهلسرأا اوبر كل نمزوكه. اهضلان متءادرراثلا ىلءد_>وتا ةطأت :ىدذ

 وخ هلا نمهيلابر ةأاهر_-اناكالذ هاعيتاوا_ءاسر ءكو ه-ءلعأب ثوار ان ىثغدقءانأر اسف د هثرعم

 لاقت ركبوا مز شاذ أو اهرانىلا ءاج مث هلمفوخ "الاىلا عج رو لتقف ءامرف هيلع فطع

 عدو لك اذه نء ثلا -امو لاق كتصق تناك ف يكف ري_ا لاقفوهلك ايرلو كنطرهقلا عش ال لك
 زل 2 ع .؟هننحال "| هع !اهلأش م د :عأو هةر هذ مريبك يأت طاخدف لكما

 للا كت دز ىأرتح اذلل لك هلكوغ: لابملاثالثزا ب كو ادب ككمؤالب انا عوام تازة ىفايطممم افوجخ

 ءانركو 0 ة3لاقنسأو وربخ الاف صنلا مانت مانأ + مف سرحت تش
 فالق |قودسا حابس س هرصالاد ا ريبكو أمايارم طرأت مانا ذاق ارم 0 هسرح ولمالا فصنىلا

 هسرحو هةصذ ىلا ل ءالالوأ مانف مال هلاىلعبلغدق ساعتلا نارييكو أ ن ا دارلا ةلمالا ف ناكاشف

 هذهام لاف بمكهن' اكمالغلا مافا يىرف ءاصحذ خاف ا نامالغلا مانام ارمثطنأت

 لئمريبكو أل عه مانف داعفأ شر / ملف سءدماةف لد الا ضرعيف هته م-تومصهتلاوى ردأاللاق ةبجولا

 ل -ه نم أب ععم أت دعنئلدتلو كك .اردواذ_هارهللاهوارم# ظدأت هيلا ماقفاثلاثاينان ءالذ

 اه-مح ىلا اعجرا!ذ ىف ا همذ لد ال نم ل هب نا فون _بوحاهللاو تيةريبكو أل اسقف كتاتذالا

 بءطخلاو لءالدلا ىف 0 ٍ 1 تايبالالاهفادبأ اهب رقأ الأ سالاذ_ه من اريدكو لاق

 هلعن ف صاع سو هيلعهللا ىلص ناو لزم ا ل 511 رك اسعئباو

 ل-ءجو قرهد كذيم> ل-«>تاف تم لالام لام توقاروت داوي هف هو رع لل ب«+و رعد هذ دمج ىل_ءذ

 لوي ثيح رع شب ىج أ كنا معاد هارببكو أكار ,ولوادو داوي كةرع

 و



 ههه لم لل ببممجسطجسسلججج 01700 ا ات تاس سس سس سمسم 1س سا

 ما

 هلم مزاخلا ب تقع وظو لبد لان مهدنع ىلا عونا للا بتول

 سردى اراد مديد> مءرو عج ارا ةعدأ أرما ىبدعلاو لثملا كر حم ىرجت هانعمدك ت

 0 ضرالان تي ل دوسأ باتح# م دعأو ناكر لسا

 «ارحأت , ىلا ىوربالف قسدأ 5 اهةوفروكتلا,تيلاعدةو لوقت ])

 ءارلاو مج ابهر جنبا لسيفو رخصم هل هعءس ياللا نصا عوهو هد -ولان ريك ىنالةديسصقن ماده

 ا «ءلط وهو هلقو لها لذه

 لؤالا بام_هلاىلا لمسالأ *« لدعم نمةسش نعل -هريهزأ

 ىلطدتو ىتبركحرههزا نو 53 ىذمام 6-05 تايشلاب هذ هددعدو

 : ىلءةتةادقلا تركنأو ىرع <

 لذي عتمقاب1 لضرهبر #« هناق لاذ_هاا بشد ناري 5

 ند 0 مالطا ىل لدعم رسدسعلو

 ىّتناوىاوغلار 11

 ليهم ريغ نايتعلا نم دلج
 لمثمريغبشف بايثلا كح *« دفاو ء ّنهو هب ناج نمي
 ' للا هقاطندةءو اهرك « ةدؤرم دل بل ىف هب تاج
 لجوملا ىل_ءلماناماذا انه ائطنم داو_ْملا ىدوح هنن 20

 ليغمءادو ةءسضصداسنو * ةض.>ريغل كح نم أريمو

 لد-_>الا رومطاّمءقولوزند « هتنأر هاما هل تةبئاذاق

 لرب دل قاس انكي وك كاد مانملا نم بهياذاو
 1 طقاس !افرحوه#فم 0 ا الا ضرالا سعدنا م

 لدحالا"ىوهاهمرا#ى وهي « هتبأر حاملا دتيمراذأو
 ىلاهتما ضراءلا قربك تقرب 003 2 ترددتاطلا ذاو

 لوخدلا س ل لاو رجال بيفو لهسلايحرلاو همنا ةريهزدب رمت ات رهزأ|
 2 ملا رو لالذىلعو ىدنع ىنععىلاورمدنو أ لاقو بذعلا قو نرالادراملا لوو قاحلاق

 اضغب وأا يح مهغيامت هةلعتملا لان اقّرعدتو "ىلا بحأ "ىلإ ىحوش أى نعم نايىن.مامدلان ا هيععتو

 هماعن ا 4-ما مان ىلع تيما قنوكحر, اذ_هىلءننيتيبلا اهائعم لم ا د مسأو 1 سمت لعف نم

 تةةكتوعصو كلذكى طمتو قد_ثو ىتءاجصم ىيركو تهذاضنو رخل اوس سلا اهرو رحم

 لاذعلاو نذل عملا لثقتلاو همناغدمد_د-اولان 4ي>ا ا لاق اوغعلاو

 دقودر ىف ةغلة قم ءابلا خشوءارلا م ددبزرو ابيش سأرا ًاطبأ اوظو شارل مندا

 نوكسلا ىلءمغدملا قيد ه-ِفمع غءدااقدحاذ اهنا سامقلا لاق اهو الذ د ىلعتد» لان ئنراتلاديل

 ةعاجلا لضم هاو برم نموخ ' الا دل | ودام مرح 1 لد ءامعالا هم .- ا هش 1

 محيا دعان مهتفمالوقيتوصلا ديدشلاب ملااو ديدشلا لضيحلاو رعو أ لاقو ٍلضه مجلاومهبىزغي

 تا فرح ءاقوحم ءاهأ ىركسلا لاق مالظلا فىأ مالظنا ىل» ةولامصلاو

 ل ا 00 هر مو هوسنلان 35-5 6 و مدل ماللعلا ىلع انأوىألاملاوأ ىف ا ةرالا ىلع

 قد ا لابس ع يسم لانج نيم لعل هو ماع ابا لاق نيديبلا نيذسه

 كبد :مداعومت لعاقلا م مالاعا ىلع كلامنا هيده_شتس ااهر "ضاع

 نع اأن :الئذلا نيتمهتملا نيسثلا فو 0 مشغملاو دعا اوة.بوص: 6

 باعاا تنشأ طمخلاك نالوا رك ارم اريثكلا مضضلا ل_.ملاو ىوقلاباصاادلجلاو
 اهلعاهرازاو هيتلجاهنا لوي هزعا ةكبللا هريغلاقو هكر طم ندطمتد ا ناك ىجمدالا لاك

 دهاوش ١١

 ار_أنبالتببلا اذ_ه

 هذه م حرخو ىلهانلا

 لوقو انههحرم# ةضخلا
 ةديصق ىنمماذهحراششلا

 َح رشءدح ولان ريبك ىنال

 عا تربلا اذهربغ 0

 ىطمق: كلادومتد#



 ١م

 ناكةناسرةلابه_ةهسآو اًضرفهل ضرفوهب ب عاق هماك_ ف ةشملخا قافماشلا ىلا ل-رفاكعمتةأنا

 رعشلاادهلاقودح ىلا قوشت 5

 (كادهاوش )

 ((برجأراقلاهب' ىلطم سان لاىلا 0 ىلا "اكد _.ءولاى :كرثتالف الف زل دشنأ

 1 و رذنملان ب نامعتلااه.سطاىنامذلا ةهانلل تاس ن ماده

 بصنأوانم 00 جلا كالو د ىستاذنان تعللا تأ ىناثأ

 بش موىثار ةىل_هدهباسأر هه وع ىنسرف تادناكلاّن 5ك تمف

 0 ءرلإ هللا ء ءارو سدلو 327 2 هد رك سهنل كرت ألذ تدل

 كنك لو أ اولا كال د دنا يع ل دعك ل

 بهذ مودارتسم همة ضرالا ن م تناجول اما تنك ى دكدلو

 برقأوململا ماو 5 مسه امانا ناوسحاو كولم
 اوءنذأ كلذركشىف مهر ملف 00 مهعنطصا تا

 بكوك َنْممدسسَل تعلطاذا * بكاوك وللاو سع”كناف
 كل ىلا رك يهتم: الاخأ يتسع دلو
 تس التعداد ناو 5 هسة! ظدلعف انفاطق ل نأع

 ريخأتو يدق ب تلظلا ىهتنمب>اصاقدروأ او ىىم< لدار د ىفه#تب . ًاراعث ةدصصقلارخ [ اذه

 لءققءةسع«تدساو هل أوو لعحو بمد الخ هرددع ده علارع [ ردسمملا تربلا لع هدايزو

 ةديصقلاعاطملءجو هللا نأرت لأ هلوق
 بتئيقاهئمدادحالا ةضو رفع" و« بنت داعس نم ادي دج ار ّآ

 تو صتم هيرغناذ مص أو « افا عم 0 رانا
 كول ةيعت ىهنعللا تهدأ هلوق تملا تمقهلوت تطقسأ او حا تفاح هلوقم تاينأة امم هدو
 كك ار أوقو درك ب شهي و اكوداسارهو ضرملافتارئازلا تا دئاعلاو ا ة.!هاجلا

 بولطإلة+داربا اوهو ىراكدلا هذملاب مهدنع ىمملا عونل اىلع عد ل

 هلت معا تالا تاو دحر اثلاق قدر طىهذمو 50 ماكل الهأ قدر طىلع

 تنسحأ مهتعت طصاو دورب دار نمباهذلاو . ادارتسم او هيحانبناحو ماعلا ى داولاو

 د_يعولاو مهكولمومهدالب كرتوك لا ةداقولاوكترايزىف اوبنذأ كلذركش ىفمهرت لذ هلوقو مولا
 فو الاد فوات حودبرأو لبالاهينهدبامدو#ونارطةلاراقلاو نوهدمىلطمو دما

 ىلادو روىل رزعادها ثتيبلا هريسغت ىف ىلغتلادروأو راقلاهءاعلع> |رح أ لج سانلا قى“ 3 ىنعملاو

 عال ةروسلانا ىلءرب_سَْدلا ل هأ هيده_ثتسا ةروس كاطعأ هلوقو سانلا عمى أل اقو عم ىنعع
 نتمت؟بذيذترو اهرمسكبثلملافةسغام لالا ن وكس كاملا نا ىبعهز.تناا ردو لا ةلزنملا

 7 ب عر لاك دوو ةينشتلا ب ععأنماذهل ماكل ىفدرمملا لاق تدل صل افهلوقو برطضد
 تسنلا ورلسو هيلعفتلا لص تلا ىفلاقثيح ةدربلا ف

 مظلا ف سانالاهراون أن رهظد ا كك 1 مه ىلضف س.“ هناف

 ىأهلوقو بويعلا نم قاما بذهملاو همججاوانرصأ صا ىأ انئهشمملا مهل لاقي .و داسفلاّتعشلاو
 0 اا ب ب يب بببببتبسملا

 لاجل 0



 ” ب 65

 00 0 م77 ز ز ز 020 ز
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 ايبا دارج ش٠)٠٠ص٠ص٠ص٠شس#سْس7سا7

 ءايشالا نم ىريغناكو ديرب نأزو< و ريخت أ الىفا ففيسلا ل ثمان فريشتس ال هئاف ف مسلا الا ثداوالا

 لك نادر بشل الى نر
 م” ةث١41نعهب راخالا خحو بعصلار هدلا اذهىفادوجومىريذناكولىأ نر كمارهدلا ريغ
 عج ىهواهطوقسثداوملا عقوو ىبماقي ىأ فوذ ل عذب لوعذماماو بمط مو ىفنذ كلوقىف
 ناكامفو.سلانمرك ذلاو عطاقلا فيسلامراصلاو تئاوتلاو عئاقولا نم قرطدام ىشو ةثداح

3 
 لاقو ىهنامراصلا م ._سلاالا «ءاعتاةوالارو رع رب د ئث

 دشسنأو قو روءاماذ

 (( ارغقادلب اهب ىرنوأ فسح ىلع يل هك مالا ججارح)

 لؤالا فة «همءاحدلب وطلاو أ ضاضااةقانلا ىشو ءاسملا مذدح وجرح + عجارح ةترلا ىذإوه
 ىأف سانا ىلعتابو ةص.قئلاىأ فسح اءنالف ىذرلا-ةيناصةنلاستاو ءاياو_ميزع>و
 تاينالوتلاةزافملارةةلاو ضرالا قاطمانهدالاو فلل ءريغىلءىأ فسالا ىلءةبادلا تطد رواعئاج
 ضعبنال مهضعب مهو اك ًأطختيلااذ هىفالالو خد سلو هماامأ فئردشلا نال: ءامالوابف

 ىنعااق ةثيبلا مهتأت ىت> زكهنم لقمان هكغنتفلاخلا ىلعةانمبصنوماهتلا كغنب ىف ردقداخكلا

 ىلا ة دن هىلع»::ىأاهب رذشلا داملا يرو ف سمن ىلعاه:انا لا ىنالا 3 هود هج نعل ص ةئرام

 هلع بانو ةضمالارهدلاامو ]) دشنأو هدش
 نونا «انذعمالاتاجاللا بحاصامو « هماقو دعس نبض عب هلئاقدقلا اذيف ىنجن ا لاق
 ةراتنو:<نارودروديالا نامزلامو ىأ ثنو موغو ثحاشم ه-ءجوه.اعقتسىذلا باالودلا ممل

 هلص أن اذا شاب نبا مع رو ان رود همشد ىأ ف وذ لعفا لو ردصملا بصت هيصتق عضن# راثو عفرب

 ةدايزب كح مح هل هاانونضمالارهدلا ىرأ «اظغلب فزالا ءاو رو ب هتنافراجلا فذح مث نونينك الا
 عرشملا ءانئئسالا هماعز ملدلاو وَمدت هلئأت هلوقك الراعما ىلع هريتهحرخوالا

 (( ةددشملاة-وتغاا الا دهاوش لإ
 ممم لس ل

 ((اهعيذش ىل_لسة:الهف”ىلا « ةءاتشب تاسرأىلبا تش و دشنأ
 ءدعبو ىريشقلاهللاد,عن ةعكلللاقيو ةنيمدلاناللاقيو حواملانبسقل اذه

 اهعيطأالأ م تنكمأ ءاملاهب « ىجترتف”ىلع ىلا نم مرك أ
 ثلاثلاو ىلا ىفاثلاو لعافلا ن؟ىئاثلالوالاق ليءافم ثالث ىلا ءانبى دعت ىلهتيملايةاكلاد بشتسا
 الهفىأة.:اثلانكردقيفالهدعب ةيئادتنالا ناجل عوقو ىلءهريغو فدصا ا هيدوشتساو تاسرأ ل

 انباهح أ لوأتد5ناي-وألاقو ناكريخ صن ل<ىفهروك ذملا ء]جلاو اه ءمةش ىلءاس غ:نأشلا ناك
 فوذ#ءادتيماريخا ععمتشو ىلبل سفن تعذشال عذ هرب ده ىو ذحم لعذ: ىلءافاسف: نا ىلعتيبلا اذه

 راكن اا مرك 1 أى ماهغتسالاو ىزيربتلاوقوزرملاهلا ةعءافشب هلوقو اهعيتشاهسغنىأىشىأ
 ىوادوجوم ىأ ف وذ مركًاريسو هيلا تدارأ مف ع.يةّشلا بلاطو هسيلعريخلاناهتناعتسسا|منمركنأ
 ف.صملادروأدؤو ىتعاطاهماهتامأ ا نم ”ىلءمزك [ناسنا باطت عون نيذه"ى أى أ ةلصتممأوايندلا
 نباىلامأ فو لاحوأ ةةصوأريخت نم هب ئطو ا! ة.ةصلا طارت ا ىلع سهاخلا بك | ىفىناثااتدبلا
 ئرمالاةافو بئاغنريمذ دعد لو تنك اقافو ماك: هرهم ا ععيطأ نم ريع ةداعاتدبلا فىرخشلا

 نبةمدلا نا تاببالاهذ هرب خنمناك شايرو أ لاق بج أبد رقىفاف نول ه2 مو حلب > ىلع

 هل اسف هيأ ىلا ءاغ لالا نم نيس: ىلءه>وزف 4 عىلا اطقم اير ىه“هل معنا ىو ميناكهللادمع
 اذ_هلادامهللاولافةقانف كر اظانءامو ك-عوهلاةذاهلك ألاَعف نسعد رأو اعست ه-:ءقاسف

 اكنم م*الأن أو اكن م مالت د أرام تناو لاستتف هوب لبو ع ملفالكالا ابق الدتاو ىتننايافا ضع ساالا |||
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 4ةددشملاةروسكملاالإ دهاوش#

 نادقرفلاالاك يب رمعل « هوخأه_ةراغمخألكو)
 دسأ نادو دن 4.ءاعد ن كالام نبني نب ب عك نييض نما” نب ةلأو مذ نع <2 نب صاع نب ىج ردا اذزه

 [اذوأ تا نم رك د قمن روك »ا لثقو ىدسإلا

 ىتال_ءدقوةباوذلا تسخاو # 0 تدع الأ

 ىناوغلا4_هلاطم نءرمصفأو د ىدع, باشدةىأىرأ لوقت

 ىناصمت دوو تةماشلاراذ- 0 نع سفنلا تفرع 0 لاةناىلا

 ىناوكحص ىلءح درع "ىلا © ىضفأ لي للااماذا هم: ىنأ

 ىناري 0 داق مانغ 5 ىنغأف 2-4 ىتايرف تعطق

 ناورتةم سس ءاهبتاطولو 5 ىرخأب ت حدر 9 ةلعتن رقلكو

 نانءلاراوخ هسلاتفطع 5 نيرا قدا تببلا خألكو

 3 ةررلا ىشوةعيعشلا نم عيبشلاو ا رد ءاقوىازو هلههعتفز ءو بن ةاوذ ع را مديأو ذلا

 بطقلا نمنادد رق نام نادفرفلاو هيهادلا او ماعلا صالا ن مولان نر ومديوملاو د

 قكيفاررا لاذ هل لا نور تم سف: لكعأ 0 د رقلكو

 مو هياعهتلا ىلصدتلا لوسر ىلع ةعزخ ني دسأو :,دفولاةةرب رهفأن ع نيهاشنا حرخأ# مادك ايأ

 هي |هنم ب ربخأ3 ىل_حلا ىلع رع ذآ ىذلا اوهو امةداز ازذاهأر هذ كونو سبعةروس اعزب ىرض> معّتف

 كك رمش جم ةررسا ناد 0 آهجحو نم هحرخأو اهفدزت ا !ءنلا لص ىلا هل لا ةف ىعست

 هنوخا نم هرمعرمم اع صاعنب سرمذح ناك لاك ى اكلا نب اىدرط نمىلا هلا ىلعو أى ودو# ىلععالا

 تحط ًافهوخاةعستتئرو تالُدم ع نمىرضحايكلامن وسل لاش هلأ مءناهيفلاةذ مثروفاو ا

 كاس قىيمض>لاةفاعان

 ال_عاهلثمترقالفءح ه انذكاهب ىتتنزاتثكتا
 رض الذ غاب ؤءزح رع مهنم لفمهيتةسظفاف ةعستاضدأم هوهنوخاو وهرب ,ريفش ىل ءءزح سا

 ناوىل»وأحرخأ ف ل اود د>ريسغ ىلع يرض فقأملو ادقحتقبأ اواردةتةذاوهلك لاف

 لقت سالف مدح ألاباذا لاق مل-سو هياعهللا إدص هللا لوسرنا هنءةمةاع نط :وة< قدر ط نم عناق

 ديس هلمعب ىتاسنالو 2 را

 ((اهماغبالاتاو 20 - 00 هدأ ؛تققل ًاةتضنأ)ب

 لوقتضرالااضداةدلبلاو ردصلاعساو ىأ ةدايلاعساو نالفلاسقي ردصلا ةدلبلا تكرأتعاأ
 ةدالةفص او صالا اهبلياقو مان ساند حمم ضرالا ىلع اهردط تقف ةقانلا هزه تكصرأ

 ل هيحدشيال وص هعمل نيغلابو ةدحوملاءابلا مضيةقاسن ظاماغو نور

 ((ركذلاءراصلاالاثداوملا عقو » هريغرهذلا ىها”ىريغناكول إل
 دل .ةو !.ءللوه

 نيس اذ ةعو نب اانللا] رج اا سات امد

 ةادانم ىع رس ماى ريغ باكل ١ تاتا مرش فئرضخإلالذ ماا م اتدملا ناكول

 ”- ةفايمطوو ةءاشالاب نمههريغناك ولهنا هانعمو ىريغل فصومزاصلا الا هلؤقو ناكر ري هريغو

 9 ع كسا كمل كك عمم
 ثداوحلا



 نفل

 ىتلاالأ ىرحم ىنتلل لال ناب رحيام منال ني-ه>ولا ىلءهنعوذ ضهءوجرواربخوأ َض ولا ل

 تيل ىرءامحلا ىرح أ[ يما للا ءاعا مزيج الهلالي ونيسد تءكللذز وديالو عن وتلاو راكن الل
 د_ةءديزايفاك فرحو مسا نم بكص مان حالك اهول مو ىه لدا اريد :الواظ فا الريخ هددءال سدأو

 ىأىنقلاباوجقبوصنمرأريف هلوقو اذكى ءأ هانعم نال ىبغملا ىلع ىل-+لا كلذ غوتسو ىلع
 لسعاغلل واني ظوفحماو فندملا لاق ءابوةزنهوءارهتدامو هتملصأو هتبعشاذاءانالا تدار لاقد حلمذ
 رسكلانىأثنم هزم ا, لوعنمتدسف أ ةزهاهدعن ةئلثعتأثأو ةلودصومامولوعلل هوان نسحو

 تأت أل عافديو هديبءاي_ثأ ب ستك,نعاهبشتاديةلذغ عجب ىه ىتلا تالغمالراعتساودسف تشان ىأتب |||
 دشنأو هنأثأى أف وذ دئاعلاو||

 ماج اهل مأ ىلتارايطصاالأ )
 0 وه :رمهادهاوش فدهح سد

 (تيبتةلص ىلعلدب © اريسخهللا ءازحالجرالأ)
 هدعبو باتكلا تايبأن موه

 تيضرناةوانالا مطعأو © ىتبمقتو ّتاىلسجحرت
 تاباو رش الث همفل>رالأ هلو فئصملا لاك ةعدعم أ صاحب وزمن نأدارأ ىنارعالامهىرهزالا لاقو
 لديو ماهفتسالاب صمت اد_ةيموأ لدي هرمشب فوذ_ ل عذب عاق هنا ىلع ىر هولا مزسدب و عفرلا
 فعضلا ىهريظنو ادئازهنوك |َمْدْصدب زب واؤوذ<راجلا لا عال عض هيفو نمراع<2ا ىلع لاو هريخ

 ريغتناكناونأن ال هلعف أن ارب دّعَتلا ناهي وسسلوة ىلع « هلعفأت دك امدعب ىستنتبنمنو © هلوق

 ضرعللالأهيومسو لملخلا لامه روهشا!ىهوبصالاةثلاثلاو لماق داكررخ فاو خد نك ةدئاز

 مهضعبلاكو ةرورمضالن وذو اهعءاال_جروىنتللالآ سنو لاقو الحرففو رثالأىأرذقم لعفلاو
 سيك هل ه#و الجرةفص ب صنلاة ناو رىلع ديو ىزج هرم. ةءر عك بوصتمالجرو حاتمتسالالأ
 كلذ ل عفةتستىأملعالالاق تميتهلوقو هنمهصلختو ندعملا بارت نم بهذلا لصحت ةأص اداصلا
 حرض: ىأ جارت سالا ىهو ةثادتسالا نمهرخ [ة ئاثعتسن ةئاو رلااغا ىفاريسلا لاقو ةشحافلا ىأ
 هانثمءان هيفاقلابلا ل> 7 وهوتدملادءبام ىلع شتم ندم لاك اهداكو فنصملا لاق هبارث نمبهذلا

 لل.جرتللةتوتيبلاو رعشلابومءنموشو نعد هبفف هلبقاعقلعتمتدملاو باب ريا خلا لجرتو
 اًذهو تاكو حاكنب ةأ سها ىأاتيبىل عجب ىأ هلو أ مضن تدمن مهضعن لاقو رخآ ءىلالزا ذاك مقلاو

 ىذلارعشلا ملاديدشتو ماللا ريك, للاو رعشلا برست ليجرتلاو نيعضتلا هبفدنيو نسحأ ىدنع
 حشى تدارمت حارا ةزم_هلارس كت ةواثالاو هج وهف نييكدملااباذاق نذ الاه مز واح
 اهو ىدارملا ساءنةنبو رمعل لب وط ةدمصق نمتيبلا لاق ىرمش زنا باك لا تايبأ

 تيتأام كلهأ بح الولو «* تيبءايلعلاب تيبابالأ
 تي 00 « فود سءوأ كالهأ تدنابالأ

 تيوغامإ دسار نملهو © تيعماق لذاو_علا ركالأ

 تيوندثاف ىركي عارذتبرض ه ضدرغمل ىستافاماذا
 تءكرب.هنزانج ىلع حاصد « اضدصاتزى رأى تمتنكو

 تيبأ مسخ ىفءاساماذا © فيطغ ىنةارس ف ىثمأ
 تيك ىفأ قب لمسسو « ىل.ذرتجأو ىناربجرأ
 تينبدق ةطاارهظ ىلع © فوصور عش نم سل تنبو
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 ريالا وللا نم موانع «» مرحزت مالحأالأ بعكن ب راح
 ريفاصعلا مال_تأو لاغملا مح 00 مظءنمولوط نم مولا, سأرال

 تدبلا ناعطالأ
 ريكخ زتويمءووذ لاء رانا « اهج*ةيشماودماوؤوِجاَ لاا وعد

 نمراخلا ناش ناك هنالانئاد نءىأانءهلوقو ملح عجب لوقعلامالحالاو مدن ف ثرمللا ىدا مراح
 || دمع ىب كلذ ابق اول عمق بتاكملا ناييصيلا وقل ألات ُع هذل-8لاقنناسح ىلا ثالذاوك-_ثؤراصنالا
 أر يرس ىلع ساجواو يضخ سا تلابرهأذ هيفهومكج -و نا سحملاهباَونأو ثرماسا او ةثوأة نادملا
 ْ هب واعم هل-صنمتش ىتلامهاردلاّن اه نجرادءءهن.اللاق 2 ايلم4-ءلارظنفاةثوم هرمض>-أو

 || فوجأ عجب فوجلاو سانلا هرك-.ثفةل_-غبلاهبكرأو مهاردلاهاطعأو هقانو ك دف لعم ف هلغس ىتتثاو
 || مسجو هوقلاولقعلا ليلقلا مسملا يظعلاوهو روغتج مدءاخو مير يخاجلاو فوجلا مظعلا و هو
 ْ ىت>م-هماسح أ مظعي نورك هباوناك نادملاد.ع ىننائورفةطملالاق بصنخلاو عذرلاب ىورب

 || نءعاطردصمناعطو ناسرفالأل دب ناسرفالوىوربو كاذاوكرتفرعشلا اذ هناسحم-بمفلاق
 ْ حاو رادضودغلا نمةمكملابوناودعلاو أودعلا نم هل مهملانّيعلانىورب ةيداعو سراؤ عجين اسرفو

 ْ نم ميلانو بصنلاو عف را ىو رب كوشحتو الريخ عفرلابو فو ذم الربخو لاحو أت عن بصنلادىورب و

 || الو كدنءناعطالأىنعملاو عطق:مءانئتسالاو ءاستحالا نم دل ههملا ءاحلابو ةد_عملا سذخت ءاشجلا
 0 رخ الا لاتاكبرمشو لك ل هأ من امغاوب رح لهأب ّمسلىأ مهئادعأ ىلعودعت مف ناس 7

 اوعيم-شتو با.لازتاوساتنا » ء-س> مراكملا نمتد ار ىفا

 0 ىباكلامعاطلا تنأكناقدعقاو « اهتيغبيلإ ه.هرثالمراكملا عد لاقو
 نب س ةئسح هل هس ىأ ا عيص“ةمّسمو رثم» |همفةمسشمزمعو نءم< جالو رونت عج ريئاذتلاو

 ْ رك ذاذكه ديد_ثىوقىأبوصءملحرلاق.ىلخلاهدْش ىصعلاو هلوهم ءاح م مج مت هلو عم

 || باكلاتايبأ حس فتي أر ناسهتر وك ذملاتابالانمتيبلا اذني رخأتلا نم ةءاج
 || هقرعلا اهب تطاةريهز نشادختتءدلا تاعطالا هلووو ناسا نياوالانيةملاىرمدخزال

 تببلا نامطالأ
 روك ذم مهلا ليزي موب لك ىف * ان:.عأرهجااماذاائورمضح ام
 رودلاىفنيغاور خئال_هالو و الزعالوالممالسراوف اوهلت

 دشنأو رخأآتاسأىف

 ا ((( عرش هدعب بيشعتنذآو 3 هتسشتاو ناءاوعراالأ

 ا تريدأت لوو رين 1و جبقلا نع ناذكح الا ىأْئشلا نع ىوعرارد_دمىفامكدنالا ءاوعرالا

 بايشلاةسيشلاو بيشاةفص ءرههدعبة لجو ترذنأو تلءأىأت او ىلع فطعتنذ او تبهذو

 || نودي ب دشلاو لاجرلا نمبدشل اا ىفل_جرل!لوخد مما, بدشملا ىتمجالالاقو بيشلا بششملاو

 تالمغلاديتأ:امبأربف © هعوجرعاطت:#لورعالأ
 ىرخأ هفص ىهواهريد مّدقة عع اهلج هعوجر عاطتسمو هةةصيلوواهمءارعو وتللالأ هلئاق مول

 3 ل ا 0 و وب [طدخسم ن كواريخة.*الاز 1 اهذرامهلا#ن ؟2نأدرنملا ىزاملادنعز مومصاامجاعل

 هةةص
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 هزيغِبيْعلا لعبال ىذلاوامأ دغنآ

 كلذدعب هلوقمسقلاباوجو * ممرىعو شيبلاماظعلا ىو » همامتو ٌقاطلا الوش
 نسما لاقت أن م هرذا# » اشأاىواطىرقلاراتخأت نكدقل

 م لارا ناس الاىرقاو ثنويملاذلذ تافرلاوةمراك ماعلا نم ىلا سا يمرلا ىرمة عزل
 ْ ص ا ى_صالا ءىنذلا مئللاو فوك: !هرذادملاو مئادلا ىواطلاو عول_ضلا هسلات مت اما شملاو

 1 داوجلا ىدعن بس يقلاّى سها نب حرسشحلا نب دء_..نهللاد_.عنباوهقاطلا اح *«ةدياق# سلا

 ا ىدعنءدجأح رخأه رو عشانا حعلا اح نب ”ىدعهنباو همبانةناغسانأ ىنك ىلغاج رعاشروهكملا

 ْ هكردأذا سا دارأ كابن الاقفاذكواذك ل عديو مح رلا ل_هد ناكىب أن اهلا لو سراب تاقلاق م احنا

 ْ لاذ و هماع هللا ىل د ىنثلا دذعءىطمتاحرك ذلاقرع نبأ نع اسعنباو ىدعنبابوشأو رك ذلا نعد

 1 انامسءاحال لاق ىلع نعرك اسعن.او سودرغلا دن سم ىف ىليدلا حبرخأو © هكردأذا سهأدار أ لحر ءلاذ

 || هلدخ نيبعكلاءامردةماه لاو ةماقلا ةلدّتعم فنالا ءاهث ءاطنعءاقلذ ءاشعلا ءارجشن راجت عفو ”ىط

 تاقواهبتيعأ اتي ًارالف نينتملا ةلوقصم نيدشك-!ا :سهاض نرمهائاة ص. نذغقلا ءامل نيواسلا
: 

 || امحاضقنمتًاراملا لاهي تيسأ أت م اكتالف ىئيفىفاهاعجي لو هيل عدلا ىه هللا لوسر ىلا باط“ ال
 ٍ ىم<ي ناكى أ ناو وقد ةشاىناو ب رعلاءاح أى ت عث' الوانع ىلخت نآت نأ رنادا,ت لاف

 هلمد و ىناعلا كذدو رامذلا
 ىرا ءلاوسكيو عئادلا مب

 ا مالسلا ىو ماعطلا عطد و فيضلاى ريو

 هيلعءانجرخلا كس# كوب أ ناكول يو هيلعهتلا ىل_صئبلا لاقف ىط متاحة :ءانأ طقذجاح بلاط لو
 ”ىدعنعرك سعرا خو #قالخخالا مراكم بحي للاو قالخالا م راكم_,< ناك هابأ ناذا نءاولدخ

 ىرابنالا نباعبشأو هب هكرئاف هكرت هكمةكرئذلا ناك اذا د. .ا هادا ىفانل لوةد ىف ناكل اق متاح نبا
 هذهاناد_صفاق مقامو هأ ها هلت لاةذ ةزنعىاريسسأقاطلا ءاخ ناكلاقىنارعالا نبا نءرك [سعنباو
 هقانلاىلا 6ع 8 مافى هوشة مذلا عم مةقاتلاو ورع نمأق 0 عطقي نأ مهد_:عدصغلان اكو ةقانلا

 كلاناواغاةوسنلاهللاقو الم هلوق تهذف ىنتمطل راوس تاذرب غول متاح لامقف ةأرمأاهتمطافاهرخف
 نبايرخأو «انأ ىلعتكسلا ءاهل د أوايازداصلا منا ىدصفىدزف هلوقناىدزفاذكه لاذ اهدصف
 سلملا لوو ىط متاح غلبا لاق ةديبع نأ ن عرك ا سع

 داسغلا عمربثكللا قالو « ىف هحلد لالا لملف

 دازرعغب دالي! ا|ىففسغو «© هانقن مريد لاملا ظفحو
 لاقال هذ لكلا ىلع سانلا لج هنا سل هللا عطق لاف

 ديزي يصننلا لام ىف لضلا الو ب هباهذ لبةلاملا ىنةيدوجلاالف
 ديد>دوءعءقزرد_غلكل © رتةدشعبالام سقلتالذ

 لاقهّدِج نعهمب أن ءماحنب ىد-ءنبىكرع ننام قد رط نمرك اسعنباوىرابنالانباجيرخأ و ه

 هراجتاتاخامهللاول الثالث ىف: نم كدوعأ ىف نبىاىل لاف هسفنبددك وهوا ةاح تدهش

 دشنأو ءوسرلدنم طقدحأق أالو اهت.دأالاةنامأ ىتءتذتوأالو طقدمي راى

 م الاءىهأىذلاواء>أو تامأ م ىذلاوكعخأو ىكب أىذلاوامأ )
 دشنأو امأدهاوش وحر مدقت

 (رينانتلا لوح مؤشتالإ « ةنداعزاسرذالأ ناعطالأ

 نادملاديعن نم ىناجنا بعك نب ثرححاو
 هلل



 ل
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 رودصفاع.جامهتمدبالدارملاوأ اجدحأ نمديالىأ لا بقاعتملا لبس ىلع ا.مهنم دبال هلوو ىن-عمو
 لوخد مت نيقتص مهاعحا لقا ذك اًمضعت واذك انضعين وكي ىأ ارمسوود نأ لفولخلاب لمد نا حام رلا
 هفطعدعب نوكتةب رييختلا ملت ىأ ةّركدعي نذا -13 هلوقو نعطظءكت كم 0 رو مسةالوأ

 لهو ع دعم تي صقخءانملاا ذهل ذا دقو كح وهلا مذ نم ةمدمام وقاةةند ل ركن

 ةياعنب رفعج 6# ةدث افياضدأ طوقسلانوك,دقءونلاو اضعباهذعب لذ ضوبنل اءازسأن ءاكءءاننملا

 سراف لززغل_-ةمرعا مراعنبا ىنك, ةيواعمنبابالاك-لا موي ريسأرعاشلا ثوغيدبءنبةعم: ربا
 هتلاد_,عنبىرم.ءلا كم ىلهاع هيلءاودعتساف ليقع ىنمالجر للة ةيسابعلاو ةيوم الا ةلودلا كردأ
 ىفةروكزم نا. أ كلذ ىفهلو ىناغالا ف كاذرك ذر رو دام ارةءج ىف مايأ ىفداقاق هزمداقاق عاملا
 دشنأو صرخلتلادهاوش

 (( هقت-ةوأأهبوعكت رمسك *« موقءانةتزسغ اذا تنكو
 هيلعهعبتفانوصةمهوو راذكوهب و.سٍباتكىفمسناذك حاضد الا تايبأسراشلا معالادايز هلاق
 معالادايزأ دم 3 ىف تينلا ادهعقودوولاق واولاد«: نارا هانم صنلا ىلع هباوده-ثكساو سانلا

 ةديصقلال وأو ةرو رم تاسأامذو ىفاوقلا ةءوف سه

 مةفببالكنم عقبال * ىموهترتوأىارتملأ
 للا جلا اوذّدرب كاذك « تومماهسر هتممرفىوع

 مودقلا كد اوت ىبعْرَم * الو ابرهقباس ت ساف .

 2 روكةلانده كتاق * عافو نم ودا فكل واذ

 هيوعكو خرا ةانتلاو هنرمدعىدبب ئثلاتزغ نمتزع ءانيحنم ةريغا !ةديصقلا هذهب وعم
 نييلتلا ىلعمقتسست لنا ضةئتلاوزمغلا هذ ثىلا ةرامثا ترمسكهلوقو بيبانالا فارط أ ىفْرمثاونلا
 نموا هءاءامىلا ةراشااذ هوب وعل اةدشنم مق: :نأالااهب وعكرسكت درأى عم لاو فيطاتلاو

 لاو حاضدالات امبأحراشهلاق ةءارقلاتدرأ ىأنآرقلات أر ئاذاف باننمو عة وملاو بارطضالا
 اوكرتيناالا ءاحهلا: مهد أاموق توا ذا تنك ت دبلا ىن_عم باكا تايب أح رسشىف ىرمشخزلا
 دوشتس نم كلذكهعمهنالاودنمهيومسدد_نأاهناو ةبوصتمريغةديصقلاتامبأولا5 قناعه
 نم هّقح ىلعد»فن أ اهنمدحاو تيند_نأن اف برعلا ضءبل يهذم فوولا ىلعتاامب الا دا شذاو هلوقب
 ىلومةمامأ انآ ى نك ماس معالاداب زهد اذوب ىبتنا ف وولا ىلع تدشن اا ءمتد نأ ناو بارععالا

 ده و صاعلا فأن بنامعو ىرعشالا ىمومابأ كردأ هناسل فت ناك ة متل ممعالا سقلو سلا دمع
 ةعباسلاة قيطلا ىف سينا هركذوةفاصرلا هنافود عمثو كلا دبعنمامشه ىلعدفو ور ذطصا َتفام_هعم
 ا لمةةةافولاربغ نم هأ سها ترمض> لاق ىجكت”الا ةكربىفأ نع اسعنباحب رخأو#مالسالاا 0
 : : لئاقلا نءىفو ربخ منتلاقف ىدوأ

 راصقالو رودصلا <ٌشناطد #2 ريس ؟ىننحامرام كريوعل

 دشنأو مهردفال آةعبرأ هثلث نمل لم ىلام ثلثهلنا دهشأف تلاقمعالا داي زلال ليقف

 (( ىنملا كردأوأ ب عصلا ٌناه سنس“ ال
 ملا ىنملاو الهسدذعىأءسهأىلبستسالاقي«رباصلالالام آلا تدان افههماستو هلئاق ممل
 اهئيجتودارللا مقذاوماهدامةناو ءاجرلاوهو لماع_>ةملا,لام الاو ناسنالا هانقيامل سا ةينملاعج
 كد سم ىلع

 #«ةنيفللاةحوتشملاالادهاو شو
 1 ل 1 درر هدو وح ووو



 ا

 مهتيأدو حرم خسملا توص خب رصلاو اردقم مهرب موق هنعهللا ىضر ىاحتلا ىلالءلاروث نيد جوه

 ماشهناده ثةسادقو تذخ أ ىأ هّديصاني تعفس ن م عفاسو كر ”رقلا تب نم مهلمو طرمُلا باو>

 نيءنم ظفانوخارمدلا ظا:هدروأو ةيصانلاباعذسنلىلاعت هلوق هري_سغت ىف كلذ ىلعتدملاب ةريسلا ىف
 نك م تصد م ةاياكتب ١ ورنأىب نعملاو ءادشب لال همق ع نمو ىتسمامدلا نالت

 نب روننباو هدم يي هدياق# ددعتمىلاةفاضالانبءاضتنا ةرورمضو أولا وأو امهتءنوحرخال

 رضخالاو أل مقو ىئلاو أ ىلالهلا ةعصعص نص اعز لالهن كمن كلعمن مر نب صاع نب ورع نب نزح

 ء_ ارعشلا دحأ ناكىنا زراالاقو نييمالسالا ءارعشلا ن مةعبارلا ةدق.طلا ىف ىسح+لا رك ذدلاخوب ل قو

 لئاقلا اوهوناف“ةفالخ ىلا شاعو لسو هيلع هللا ىلص بلا ىلا نم لك ناكو ءصغلا

 ((دادسعب ها مدتدع صدأ ل 535 مهبتصردق لابع نم ىلإ دشناو

 (ىدالوأ تاتقدق كواجرالول « ةسنامن اودازوأ نينامئاوناك
 [مهامقو ةدصقلاوت 1 امهو كلما دبعن مام هدب واعما عج دع هدمصقن مرب رجلا

 دات ريغعتننب تدعم ثيغ 5 كوسا تامر

 داتفامامزا ه4 ب_سخنالزب « داعص الاو>اهذاز طاب رقدق ةديصقلال وأو
 داه نمه.دياف للآن مو 5 هل ضمالدتم ا نم اهنمو

 دايحري_غاملو اقيثوات.د « هل نارو ملا ةنواعميلا 5

 داحلابا اوعالو موق فو نم «مهرئاصن تذتراامناو يضل 1ن م

 ريخلا ل ياقداعو دس رالدا حريستو قاخ لم>نمة_عطق ىهوةمر عم مامرالاو ةالذمةسيخم
 لكلانهبعرب نمت صرب و هكطامءماووهباءقفنأاذاهلوعد هريغهلاعن ,مءادل ادي دشتي ليع عججلايعلاو
 دقورل_>و بصادل أ اذاموهو د_-اوىلاالاىةعّشدالف صالا ىف ئأرلا» نمىرتو هزم 0

 لاح ىفالا مدع رص أ ل ىأ غر شم ءان نيل انا نععلا خ حف: داّدعلاو لايعل ةفص تمرب

 2 ةطر ةملا ةرثكدلا ءةنأنكو وهو دادعانرعمسم فوك

 (( مراجو ور لاك ١)

 دشنأو فاكلا فرح ف ىو سم هدر ق أ س

 (( لسال وأ تءرشأ حامر رودص 0 اه ّممدنال ناتنث انلاولات ١

 هليقو ىراحلا ةءاعزب رفع ةدمصق نماذه

 لسامملاودعلازانالولااةءلع 8 تلح ني ليص“ارشيءامطأ
 لذا هاهو ون رص رداحت هه ةركذعت ندا كَ م انلقف هدعتو تبيلااولاةؤ

 فسأتلافهللاو املأ ءزابتءاقافاضموادرذمنوك نأ ل محي و قو زرملالا: ىدانموهءاغهلأ هلوق
 املا عساود 0 وءامارقىرايملالاقو عضوم لبحارقو هياء ارسال ىدلا لك

 نوكردتو لات اهاكتاناعالا ىفرتتسا مةصاخ ب اا ىفةناعالا هل-ضصأو قوزرملا لاق تناعأ ةلههملاب

 ةيلوعجايالولاو اصتخمهيريصن لصالا اماعنو كر اماعفرعلا ىفريصب مثالا ىفاصتخ ثلا
 كنا ةيلون كل ئامقلاو رئاشعلاانالولا ليقو ءافعضلاوءاسنلا نعةبانكت نملا ىف ىهو ةءدربلا ىهو

 ىأناتنثو ةعاصشلا ىهو هلاسبلا نمل سابملاو مع اءانبأم هو ىلاوراىوربو بي رقلاوهو ىو
 ءداراو ضءءلارك ذنموأ عقتاهبةلتاقملانالرود_صلا صو حلارودص هلوقاعرتسغتو ناّءا هخ

 رمسالا نعا هب ىبكى السلا نالريبككلا نماهبايىلعوأ ىزيربتلالاقو لسالسوأ هلوةىف وأو لكلاو

 دهاوش ا



 فر

 ةيترلا ف دقم هال ظفالا فارم ناك ناو ىبومىلا جار هريج2وق أل وعغمهب رو نون دشلا ةةصسمناهل<وةيردصمامو هيبشتلل قاكلاو واولا ىنععامنا ىلعوأ ظفابةعاجيهاورو ليلعتللوأ
 [ دشنأو كاذلعكوتلا ف فنصملاهيدهش:سادقو لعاقو هذا

 (حوسلات ريغاواهب هوحرسد وأ © امعناوحرمس الن أ نايسناكو
 الو بب ود الة دمصقنماذه

 حوبذمباصلاابيف ىنيعن اك م ارهتسم نسيللا تبو ىلا مانأ
 نالثم ناس هلوق نوعسنبالاق طساق نر ملا نم لج رتيبنلل هبسسذ نم مهوو نوعسدن لاق
 الو راسهلاملاقد و ةيشاملارئاسو لالا معفلا لالا فل معتستالو ارا مهرالاواسرباو-رمسد و

 5 رب نأ لقحيو اهاعلاهلات لد ىلا ةيدحلا هن_سلا ىفىنعبا هب هلوقو كرم ا نم عجا رلاحنا رلاو ثا ر

 مدعلرابغلا يفرك ًاوأاهارب نم نيعىف تّدوساهعمبلا ترمغاو ىفىننعءاملاو بدجلاءاهةصووىتلا

 تريغاوفواولاو "ىملار ودرب نوكي ءاضف ىهوةحاس عجب وسلاو تضيساوهلدبئوريو راطمالا

 هن اكولات ناك مسا نوكت نأ: ىلوأ هؤرعملا نال نايس بص: نأ جبن ناك دقو توعس:نالاو لادلأ

 نأ شلاريعذ ناكم ىف ردةوأ ثرملاب هما ىلءوأ قاطاولات اك فلالا ىلا لدءف تآ ايثالث عافتجا هرك

 ةيشاحلا قكلذّرم ترك ددةودهاشلا هيضوواولا ىنععواواو-رمس النالريختا ىلعةعفرو وهوادتملل

 : حوسلاتريغاو هباومت” ناو هب مريس نايس مهدئارلاتو ىورب ولات

 هدعبو لي ذهراعش أ[ قوهاذكت اوه كلذ ىلع هضدهاشالو

 حبرم.تو مهسسشاومتدارتسا ث مح » امعئاو-رسالنأ نيلثمناكو 1

 حايصملاب حاصر امجو ب يكرتلا ىلءىو رفلؤالازنعو ىفاثلا تيبلاردص طاتمخاهنااكف

 دشنأو لذ هراعش أ ناون دىفاكهدروأ ةةمن>انأناداز وكلذلثملاقحاضرالاتايبأح 2

 ((امالا ناغن. نيب ريوخ « امارر واراتكا أاهبنا

 ىدسالا لوةبواولا ىععوأدو رو ىلبعاوت> | هيلامأ فى رجا نالاق
 امازروأل تكحأ ابنا *« امامرأ سي ادجاو قدرطلا "لت
 اماقم حرا كاعد ع اماهلا ناقش نإ سي ربو

 ىلعوأ تناك وأو تعب ر وخلاوكلدلف مامرابىد رطلاناعطعياناكناصأ اعواماز رو لةدحكادا ارأاولات

 بصنهنا لمان لوب كلذ نوب رصبلا لطبأو لبالا صابراذتاوبراخريغدةوهوابرب وتلاتتلا وما
 لاو ىازءارا .كمازرو ةيقوف هانةعلتك | هريغلاقو ها بطالا هلا هلوقكذلا ىلء

 نيبريوخ صن لماكلا ىدربملا لاو ةماهاهدحاو ملا فهذي سو رلاءاسهلاو غامدلا نع ةماملا

 مثلا فهلا ملا ؤفبرمذ, لستم ماهلانافنيهلوقو لاتوأ هلوقباعدح [تيئأاغاهنال ىنعأ 0
 دقْنأَو هنارمسكمنا داك ا مهنا

 م[دقف هةصنوأ انتماجىلا « انلماجلا اذ_هاقتلالاتلاق)

 (دزت لو ص 8:50 نب ءستواعست *« ترك ذاكموئلأذ هوس

 نان ءعهد:س هلئاسمىفىتسالا 0 رخأو  نادهاوش فامهح سم دقت دقو هغبانا]ةدمصق نم ناذه

 ممثلا كلذ برعلا نر عت لهو لاقان جو ىنعدلاق اذ.ةلأامىلاعت هلوق نعهلأس قر زالا ع فاننا سامع

 نايبذةةغانثلووتءم-امأ
 درب لو ص هن منيعسةواهست د تعزام هو-ةاًافدوم.سكل

 (( عفاسوأ هرم مهم نيرام «مهي رع رصلا اوءم“اذاموق)) دضنأو



0 

 نءلصتمدتس هخرات فرك ا سعناو ءايركز نىفاعم ا جرخأ# زبزعلاد.عنب رع حدءر رش وه

 م4 نذر الامايأهاباومادأو هبلا ءارعشلا دفوزي زعلا د.ءنبررع فلسا ال لاق يللا نةناوع
 رب رح هللا عفهاط .رازب ىدعم هب رم مذا لمح رلا ىلءاوعم زادوو ثالذك مهافغيبف

 ىنمد زىذمدق ىلا: :امزاز_ه * :هتما م ىخرملا ى_> رلااهي اأن

 نرققدوةصلاكباملاىدلىفنا *» هةالثن :ناانسةيلخ بأ ا

 ناو عر لعأ نة كملاططمو هرم تكل اكا حال
 لاوةذفانم اوقأوةم هيه ب عصا عسو كد داب ءارعسسلا است م وما ماب لاقف رع ىلع ىدعمل->خدؤ

 حدةما دو ل_سو هيلعللا ىل_ص مدتلا لوسر نا نم_ةمؤملاريمأهتلاز ال ارعشالوىلام”ىدعانكلح و

 هاطعأف ساد هن, سابعلا هدم لاق فيك لاق دوسأ لو هماعدتلا ىلصاللا لوسر ىفْثللو ىل طعأو

 صوحالاو لطالاو قدزرشلاو ةعمبريفأنب رعلاق مهتميبايلان ملاذ هناسااهب عطق ةلح
 نيدلا ةقرب ,رعش: تادأ مهتمد>او لك زرت ذاذك لئاقلا اذهو اذك لئاقلا اذ_هسيلألاةلم» و

 لوة.ىذلاهناامأ لاقرب رس من لاةترك ذنمىوس ل هف مهنمدحأ ”ىلءلخديالدتلاو
 مال سد ىىجراق هرايزلان يد نا اذسلو بولا ةدباصْك وربط

 لوقب وهو لة د قرب ,رطنذأف وميذ ديال ناكناف

 لداعلامامزل] هفالخحللا ل-ء> م ادع "ىنلا تعد ىذلا نا

 لئاملال مم ماتأوىوعرا ىت دس هواقوو هلدع قئال_للا عسو

 لجاعلا يح ةعلوم سمثلاو 0 ال>اءاربي كئمو>ر" الىلا

 لئاعلاريةذللو لمسساا ننال ب ةضدرفباكلا ىف لزنأ هللاو
 لوقيرب كاست اف اعحالا ل ةنالوشا نار , رحاب ك < ولاقهندي نيب لثمالف

 ىربسصخ نمت غلبام وكصدومأ «تلزنىتلاك واملاو نيف
 رظنلاو توصلا يعض يتب نمو « ةلمرأ ءاثعشنمةماعلابك
 رشلاو طاسيمو أ < نا نم المخ « هنن "اك قوهام َه هوعد كوعدب

 راغتنمرادفالو ملا انسسل ه انب نورهأاذام هللا ةفملخ
 ىردذ“وىداعصا ىلا قلاطدقه ىنبهرود مهىف كدعي تلزام

 رضح ىل عءدابان ]دوعد الو ناش اويل هال

 رسطملا نم وجرتام ةفيللتا نم ه انةات[ثيغلااماذاوجرخل انا
 2 ىلع ىسوم 0 * 1

 1 عك ةحاط نذ « اهّتحاحّتيذةدةزمارالاىذه
 © نم تاريخا رعان ت تك وب * انو ةراغيال امح 1 ريما

 0 مو ليس نياانأن ينموااريمأأب ىل هلا ا «هامف ثالىرأامرب رحارلاقذ

 هللادعاهذخ اةئا قمه ردةنامتالث الا كلئاموهالااذ_هاتماودقلرب رسانكلحي ولادو مهردةئام هلام

 دكا !تيدكا ام ىحأ ىف هتلاولادواهذ اق ةقاملا هنا ا هطعا ءالغاب اي هللا +_معمأ ا هتذ_أةنامو

 منعوءارققلا ى طعيوشو نينمؤملاربم ع 0 كءاروامءار عشلا هل لاق ا

 لوقت أ أوضارا+:ءىناوءارعشلا

 امقار نا نمىناطرشناكدقو * ه زفت الناطمشلا رتدأ و

 ةفالحللا ءا ظْاب ةقئاطماو رو احلا نمةءاجدروأ اذكو ةناورلا هذهىف مقواذك ةفالفلا لان هلوق
 نيح ىبععهيفذاو هيفدهاشالو مهتم ةعاج هاو راذكو هناو رلاهذ_هقاذكح ناك ذاهلوقو



 ىنبقيو فلان ىوقيلاومذلابامةملا مسالاوءاهبالاردصملاو ىنجرب ىلع ق يبو ناكلانتالحرد هم
 ركذو رهاظلاوهاذه هنيداذهأ هيلا عجارلاةفانلا بحاصولاتياعةلاريعذو ىنظةحك و ىتوصد

 ةداسوةغل فرمكتو نونلا مضب ةقرغلاو خضاوب سيلو رهدلا ىلا عجار هنا دهاو لا حرم ىف ىنيعلا
 ثغلاتدو ديلان يمدلاو ءىدرلاثغلاو تاثلا كلا نيص لاو ليوطلا ل جارطنسملاو ةريغص
 || فرعاق هآوقو دسفو ئدراذا ثغأو الوزهمناك اذاثدثغو ثغوهف ةئاثثغوثهن مهللا
 |١ نامحو اهيدهشتسا تيبلاربملأ ًاهلوق امأ باتمةئانانهالاو هلوقو نوكت ىلع افطءبصتلاب
 | هيقوداسفلا سلط ىفالا لمعتسد الن أ هلص أ ناك ناوريسكنا باط ىف لمعت سددق قملا نأ ىلءرحيلا ىف
 ا دصنأو ماهغتسالا عملا ازمه لمهست ىلعرخ آدهاش

 ((اهايخ ملأ تاومأباماو 0 اهدوعمدا ةتدقرادب 1

 هلو همراىذلوه
 اهلامدنا ضءهءاصوح رمءربلا ىلع# تفرشأ ل مقا لكس ةنب فدكو

 || يفر ظل يقءابلاو ضرهوهف حجو ىلءعجولكو ربجلاد_عب هرسسكم ظعلا ضاهنم ضاهتىورب و
 !|تيبلافو لوزتلاوهو ماملالانمملأو تاومأت وجاماو برخترادباما قرتسْف دو سكعىنسعملاو
 .:؛ صوح- !لد>رلاو نيعلارنؤم فقمضو هوك د رحتلاب صوملا نمءادوحو نيتك لوالاامأ قدح

 ا اال
 ا اهص-ونيلطيللادعبف ىللااوفلأ ى والا َجنأو 39 دو
 || «انيموابذك اهوقىنلأو «هلوقّذح ىلءهياع4ةطعفادعب ىنععاقتص“و فيقلتارك نموهو هلثاق ممل

 ْ : دشنأو نيدلاىتهعىلوالاو

 ! اهَوأو ريجلانبةب و! ةديصقن هاذه
 اهرب سه زن مساو اهاون تطّشو ه« اهرو زئالاهرادىب_ءاكتئان
 اهريضت سوفنلا ف شام لكىل * اهيأن لري_ضدال لاحر لوقت
 اهرورسواهموناهنمع سنو ه». اكيلارثكب نأ يعلاريضد سيل
 اهروزنمو لكالو- ناك ناو * ةشاش همقلنءاقل لكل

 اهريطمىداوغلاّرغلا نم كاقس# ىغع ر تن داولا نطد هفاج اهصو
 اهروعس ةادغلاابنم ىتاردقف * تعقربت ىلءا تر زاماذا تنكو

 ا هثنومىهود_ءبوأبرقرفاسملاهنونب ىذلاه>ولاىوتلاو تدعب رادلات طشو ةيلمخالا ىه ىلءل

 || ثارث فات و اولا نملدب قت ءانو ةدئاز وان قءابلاو هرهأ كن سا ىأ هرب ص رفا لاقي و ريسغال

 || ىأفابب أ ىلااهطفنرعشلااهفلوقيوة.ءل_خالا ىللل قشعتي ةبوت ناكل اق ىرصاعلاو ره نب سدن نع
 || هذهلاقو فرصناق ةشاشراهنمربرلو ةرفاس ىهاذافامتراي زل« ىيناك اكامو ءافهريغاهجو زو
 هع رنب ب عك نبل _.مءنب وري نة جاف خن بعك نب نامةسنيردجلان يدب و دي هدياف# ةديصقلا

 رخ !ءارعشلا فو ةسيايسخالا ىليا بحاصوشو ىالسارعامشسراف برحانأ نك, ةعصعص نص اعنا

 (( ردت ىلع ىسومهب رقأاك هن | اردهلتناكوأةفالاءاج)
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 عج مجوواولا نوكسوءاهلا مذ: حي وم لاو لودعجلاوقالاو لا اود أعجب لد وادالاو دّدد وقّرفدّرش
 ناوهنامعتلاو ةةيذلتاةقانلاةمقاارم كىلءاعشو اهتعرمدلاج وهاهبن اكىتلا ةقانلأ ىهو ءاحوه
 هنسسنيرمثعو نيتنثا ةريكسا كلمو رصن7ىذلاوهو سواكوأ هتبنكءادلا ءامنءرذ_:لانب رذنملا

 ةيواماهمساو همأبرذنملارهمْشاو اهتساس ءاعسأاءام اهل لاقي رذ ثا مت ناكو ربو ربا ىرمسك هلّثقو

 دشنأو مدجتنبفوعتنب
 (( ىنيعت نم ئغكلنمفرعأو « قدص,خ أن وكت نأ امافإ)
 (ىنيقتتو كيقتأ اودع « ىنذضختاو ىند .رطاقالاو )

 نبنهدنبب هرحنب ىد-ءنب هل داو نب هءاعث ن ند < ندا عدعم أو ىدسعلاس قتله دم صو نمناذزه

 اهم: لمقو فاقلارمدككب قا ىعسو سدققلا دمعنباءاغلاب ىصفأ نب ريكل نةركذ نيهينمن ةرذع
 تومعال صواصولا نس قثو #3 ىرخأ نادسوةماك نرهظ ١ هلوقا

 هديصتلاهذهلوأو ىئيمامدلانباهطبضوة كثلا ءاثلاب وهو حاشولا فدي ردنااهلاق عقربلا نومعىنعي
 سنن اكت لأسامكعنمو « ئيعتمك نيب لق مطاقأ
 قود فيصلاح ايراهيرتت 5 تايذاك دءاومىدعتالف

 ىيعادبأ اتعتأاما « ىلامت ىبسلاختول ىناف
 ىيوتج نمىوتجأ كلذك# ىنيب تلقلو اهتعظقل نذا

 ىنكن بيغلاب نكسحلو « هيقتأس تاع اذام يد 0
 نويقلاةؤرطك ةرفاذع « ثولتاذب كنءتمملالسف هتقانركذ فاهنمو

 نيزملا ل_>رلا ةهاموأت ٠ ىلا ءاياحرأت قاماذا لاقناىلا
 قيدوادي أ هنيداذهأ 5 ىتضوافتأ رداذا لوقت

 ىمقبامو ىلع قسبامأ « لا<تراو ل --رهدلا لكأ

 قيما تدور ه-هرغو «*ىلح رت عدوواهمامز تماث

 توبلا ليج اسجل «ارطبسم ضراعتا هبت حرف

 نيصرلال+لاو تادضأا ىنأ » ئتتأورىفوورمعملا :

 ىيلباميًاربسكلاديرأ « اهحوتوهحوذا ىردأامو

 ةلزنك م هملطأام كعنم نا ىلع كةاريذ لسمك ىندريخخا لوالا تملا ىنعم د_هاوش ىف نصملا لاك
 لوصومامناىلءادهاشاذام ففنصملاهدروأ .تيبلا تلعاذام يدهلوق هرك أىوتحأو كقارف
 قحصءاىبأنعاهعضبو شالا نءءاتلارمدكر ساخلا هطيضتلعو بث نعي سنح مساوأىذلا ىنعع
 جوعمتاذلاقبو مدشلاو معلا ةري_ثىأ ملا مضبةثولت اذ ةقانلاهقي حاصعأا فثول تاذب هلوقو
 ةقرطملاو ةديدشلاهيظعلاةرفاذعلاو ترئءاذا ةانردع ثول تاذبرءاشلالاق ةوقلا حفلا,ثوألاو
 ةملابههاو هوأتت هلصأهوأتو لحرلاا بلد أهمها فب اهلحرأو داد او هونيق عجب نو.قلاو
 ىأهممملاىوريو تعقدت لمسهملا,تأردو وألا نعنايئاناوءاحلاديدشتورصقلاب ىوربو

 لحرللرب هسصتلاو حرم ءازنلاك حي دوه ةمجتملاب نيضولاو فرصصت هناةسبدتةنبالاقو : تيقلأ
 هداعلا نيدلاو بحتللاذهأ ىف ماهفتسالاو نيته نضوهعجبو رودضم .ريسسوهو بتقلل ناطبلاو
 ءاحلا عب وهو هريسخفرظلاوادتءمهنوك زو وهيلعاف لحو فر ظلكو راك: لال لك ىف هزي مهلاو

 هس سو عسمم تدم تس مدحت مت 22 ع تح عل ير رو كم 2 وحج ع و و ع ل بيع يوما
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 هعئام ًُط ىحت ضرعلا عيضم تدجو# ىن ا ْكّضرَعد هلع كدض هرعو

 هلام هع كاشخ هلم زنع < امغاب رداغر هدلا 1 راحو

 تام دقن 1 هعئاذخأفا ارظنو وارمشأ هلمعنبا ىلءبثو نأ ىانيملا هيلز رم

 هّيمأ ثلاكتلافاهامف

 هصهيو هريبهشب نم باطد * هصيهادريدش ناش لازام

 هاسصقيف ا - « هصشنت ايالملاو اشوالط
 هصرعوهلاخ هةءداعف

 تلاشو مدقلا نطابةماعنلا نافا توم نءةنانك اهتماعن تااشو تيل مسا بصنلاب طضانمأ هلوق
 هنف خلا اعأهلوقو همدقةماعن ترهظف ه-سأر سكشناو هال-ح رتعفتراكالهنمو تعفترا
 علتبتمهتلتو ةسيناثلا نم فطءلاواو فذ<بو اهتزمه عفو ءايةرو سكملاامإ نمىلوالا ىملا لاديالدهاش
 0 ةسحاشلا ةأرملاىدتىداوسلاه حولا ىفةعمسلاو عالتنالا» نا

 عاف ص أس هعأ ص ٠ نست ال ىتلاءادركناو عضوم راقوذو رع علاةرثك هقو رعمزاجلانةنر قر مو ةثورعمزاخل اهب 0

 رش لب خريم ةرثك
 لالالا ةقورمم زاخر ىلا
 ىنلا لوك هنمو رملابال

 هيبست قلو هملعهللا ىلص
 اهبل اهقبل ى ملا هردس ىبن

 تاذردفامأو رعشلالقك
 نمله

 عضدتسكا نجما اهيقو

 همحاتب ىشورهىلارمتلا
 دود هما ْن ,رصلأا

 نطعتلا

 طظدص ىلع 0 ل يلا ب اعمجا مدس لمعت ةرهامةفذاح داصأ فب

 اق زال ءالطو هةملاذا هم نموا ى للاو فلا, لذمأ 0 اذملاقد «_سفن
 ظةليتيملا حاصعلا ىفدروأو تا ضفولاو وخلا ءئدلارمد؟ض هولاو طاشنلا صح لاو
 اضدأوهو طاشنلاكد رحتلا/صرعلاو داصلاىلاءاهلا ه2 لل-ة:فةواملف هصقوفدارأ هنا لاو هدقوف

 «(ابذكنإواةحنإ كلذ ليقدق )ل دشنأو حيرلا ثبح
 مهسئرو رذنملا ننامتلا ىنعاودفودو بالك رغعج نا كاذو برعلا كلم رذنملا ننامنالوهو

 او تهرب سال سلا دايز زنبع سد ؛رلاناكوديل معةنسالا بعالم كلام نب يصاعارب 0

 لهلاعذهو ريخأف ملاح .ر ىفناذدم ملح قاما ديب اكواد أرةء> ون ناكو هد: :ءميلع ىعسلاب

 هوسكف مناولا ادب كلذدسعب نامعنلاهبلا تغئلنالمااكم 16 زافدنب ودب اوف نا نو ردقت

 ديبللاقف عمنرلا عم مقىدعمد ,هودحوف نامع !|ىلعهياودعوة لح

 ” هدعيرالا ن ثيل مأونب ند *# ةعس نم لد ايا هاوأب

 هعصعص نب صاعراح نكتو وب هعرتم نامجو نح قو.

 هعدعاملاةئْعِلانومعاملا

 ةعيسسمدالا :ايرواحكملا 0 هعضمللا طسوماهلانوراضلا

 0 الآ نعللا تند . الهم 2 6-5 اذه نعريخت

 ةعمبصأ 0 و هنأو © هلمود ورب رمد همضصسس انا

 لاذ مثلا قالا نبا تذكد ل هتاواللا عب راب تنأ كاذك لاقو عيب رلاىلا نامعنلاتهتلاق

 فارمهنالا,نامعنلاه ىهأو هلزنمىلا فرمصناو عم. رلا ماو" ىلعشني كرا افاعط اد ف فا نابعتلا
 هلوقب ؛نامعتلا هيا فاهفرذ ةءدتايب ًاينامعن || ىلا ل سرأو ءلهأب ىف

 اليواقالا ل :ععدو؛ ىللعرتتحب: 55 الو تش ثمح ىنءكإحربدّرمش

 الينلاوماشلا لهل ينلارواجام ه«# هلماح ىكصرا هب ترك ذدف
 الة فانك اهب"ىطملا يوه * تعطقام دعبهنم كْواَمَدنا اك
 اليفاذا لوق نم كراذ ءااخ * انذك ناواتدصن | لمقام لمقدف
 1 نارا :رعنافرطلااهب ٍسشناق «ةعساو ضرالا تب .ًارثيحب قلل
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 ضل ؟“؟؟”>آا>د2070709 2 سسسااا07ب37س7سلا77لا
 رخآ ف ف:-ملاهدروأك.مبالف هلوؤو لاتقلاةدحلاو سانلاهله.نت,ل هد ع_ضاذاهنا هع
 وهو د'اكتتالف ظفاب باطلا ىهتنمىفةتبأرو اهيهتتالىأ بلقلا با. نم هنالاقو نماثلابابلا
 ةادالا ىلءراصتقالاو هباودو طرمثلا لعف فذ تو هوءاقتك ه5 اسف اهفداصت قوسف هلوقو“ هانع#
 س.دحاوهلوقو كشءاغ كاراصقو كاذىلع هريس: قرب رحنا هند شت كادقو هحوت وأب هذامغاىأ

 ضخ نوك,نأى ءامتانوه كم يبح سبحا سسو ه.ءاعفقلا لص هلوقع نمذوخأم لان

 ةرب ره أ ثددح ن مىذمرتلاهجوتأ اًمامو «كءنمح نوكت نأ ى نعام انو هكَصِمْغ ضغاو اًمامو

 دقعلا د هاو نم نوكمف ه.هظذ ىف هدة لسو هيلعدللا ىلص ىنلا نهعم»اذه رمغأا ن“ اكىناربطلاو

 هعضومربغيف هلدو عضت لظةو ل وجت هفستو كَ ماعىشد كاوعدو هّثن ل-> نم ديت

 ةمدعلاو ليئضلاو مسجلا يبىذلا ل ءولااه-وتغم ىو را لم عم عدصلاواهكح نوكت ىأ
 ع علا ءللاو لماضت ضرألكو ىل.بساالا ضرأ اللا دلب لد: ةنزو لمدسأو ديلا 2
 علاطدنالف ذلا قيقا علاط سما لاو 00 م ايةروصتصو هاىد_ةهيالىذلا ةينتلاءايلابمسهيالا

 هرخآ ةدحوملانوكسوثونلا عت جستلاو ل امهمو هزمو باهت أد ًايىأةنبرق

 امهوأو هما انرمدك لضمو هات حض! لوو سانلا لعولاءادعأو رم كارل ا

 رغلانا اودؤو عدصلاءدعد و هّتقس رع وهل عمو هنا دعال ل هج ى ه ىأ ماللاو ىلا خف: عمو حوتشم

 فيصلاو ةرطاملا ةباصعلا ىهو دعا رعجب دسعاوراو ةرود» اري_هذلاف ات باطلا ىهتنمو
 هيطرسشن ا لموو ناققبأو امىذ>امناو هلصأناو هلوؤو فمصلاىف ءىدح ىذلار طملادي هشتلاب
 ةناكلا هضفولاو رذقحاتأو هديازنا لسقو ىرلامءدسعد ن اذ فد ءرخ نم همعسن ا او ىأ اهباوجءاقلاو

 هحولا ىف هرامعلاىهاونلاو دحاومهسيعأ عزهأ هتئانك قاما قيدحاوعزهأو حر ماك و

 ريعذو انس الان عار ىدلار هدذلا وندملاوردقلاعولولاو زغقيو هدي عرب تشدو عمدلا ىرحتيف

 تحت هنأت ناكيك-طاريغداعنباوهنامقلو ةشلا كإم ههرأو نعل كلم لستر عدصللهئنصح

 مانت هك :نااهحأو اص اىلاتءغ :رذاهخ "عرار ركنا نا هات دلوذىجأ لح .ر

 هتع«دإو هنمت تأ ًافاه خف هتعجاضو هانركسأ واهتن اجأفاممغادأو 11 0 اهلع عمي! هدق سعف

 اهباوهلت أن باناكف هلوةىفو هريخ هنأ نموادتيممقلو ساننلا مزحأ نم ناكوماللا مضياعقل
 هله ءسءغقجو مملا هيلعتدي رنا مب 9و هسةنبا مهم لك ىف سلا نب ريكا ف طاعت 2 اوحىلءلءلد

 [4لاقيرجلاو رنا ب رمثاذا قلاع .هلامعزو نيتحف:قجهيوري لضفملاو فنصملالاف رمسكتلاب
 عتتيصروك ذمهيانوهلظ ىفماللا دكلظمو اهحوز ناصالاهأ ارملا قأتاك هتتآتنصخساو قجلا
 اه رطكللسو هفناك ام كرت نامعلن مقل هلوددتعهناو ,دح راش لاق فمعْضد سل مو رك ذلا

 صاخمتلا نس المخ ئالصريخىلا لاقننالاوهو باضتقالاب عمد دسبلا فى كل ل |ذهو تل رخآ
 او نيمدقالاو ب رعلاه قب رطوغو

 م( رانىلااعأةنجلااعأ #9 امماعن تاامئانمأاقتلاب

 نس « ردنبدعسهلل اق ناال سقلادءعنم هأآسات ناك ى كر ةلاةمر زو لاق هسلامأ ىف باعثلاق

 هدعبو تببلا انمأامدْلاب اهوعميلاقفاربسمناكواهقعدى هاردحلات لات قلنا
 راثلاب عفسدق اه-هحوامن اك اخ قلاولت
 داق ىذب تاحوأو ايربالو « ار اهتدرو أناو ىيسشي تسل
 راجلاو لالا فىذالا عانص ى هو هدهحوأ ىدس ال ريجللاب ءادوخ

 لوقيوهظءد ناكف هسأن ما” ناكف نا هلأشنفاّرممالا هدي زبالفهظعت اماريثكهمأ ت ناكف

 هعتا هوو ىجبلا ناقراذح »ع اهي رقتال بلا ”ىتراذح



 وهوناوصلا اوال صأ ال ض# طخ ب إو نرع الاناث هت سنوالوأ ةعس روأنيرمات لاا ذههنءىور نمو قوس يسكت 1

 لاق هم نيرمع انريخأ

 ىلل-خد رثرتالانا ىورب
 ناو ىه ْن ثالملا دنع ىلع

 تبيصت تندد ,ركذذ

 امان ع هأ

 ىدعب|ميرهياذ نما روحا اوف

 لئاقءاسأ دقل هللاو لاف

 دمع هللاعذ تنبلا اذ_ه

 ولالئاقتن أت نكافشاللا
 لوفأ تك لاقت
 «تمأن اف قامح سفن د

 ىدعبأهب مم نمدعدب لكوا
 هللاوينأف ثالملادبعلاقذ

 نيحارسص: لقأوالوقأو سأ
 افلم كد عداه لك وو

 ريصأايال-ئاقتنأت نك
 لوفأ تنكلاةنينمؤملا

 دعدتملس الذ < تمأ

 ىدعد هل ىذل

 تنالهللاو رمض>نملاَقذ

 الوقةثالئلادوجأ
 الع رع لاب مهتسحأو

 قريخأو نيئمؤااريمأاب

 لاذ ىرهزالا ىنأ ندمت
 ى وخلاديز 3 ندم اة ثدح

 نمو ةاورلاد لاق

 مااكلارهاوج اومهش
 ا مب.صنثدمل

 كلل ادمعرك ةدقو , لانا

 هياعلكفهنامسالا كلذ

 ل ناكولذ كلما دمعل اعف

 لجرلا ةذنيلئات منك ف يك
 تملا لوف تنك مر
 0 رخآىذلا طسوالا

 5 6 اذ نمانزحاوف *

 كا وىدع

 هدئس ءانث أ ىف يصن هجرت ىفلاةرعشاادقنو عتوملا ففازرملاهققحاكدوسالا

 امرمصت نأ كاوءيالدتفاديو ر 3 ام> كاللطا دمدح تدداو

 م 5 هدستف قمار ع هلدصصو نم دولا مظنف

 م تلال ا ااديور# اضع كا | ضمد د: ضغاو

 |.هدعالا عي_صلاو ه ناك <« ايلا هر ٠ نه ناولف

 أه-هيا كس ىدس ارىلع 0 قط هب تملأ لمس ءأب

 * هرو_ط3-- ملاط ءاشاذا امهاسلاو عمتلا | فوحىرت

 « الرو هتادءال نوكر

 ع كاسل كيواذ رسعدلا هلعانأ
 ام اكل نأ هرب ناكحامو « هرتةقو_هوهسفارف

 مهاو كسا 6 زهأ هل امه_سىلل براق

 امرسغم «-ءدكن ناكح عولولا نكح يبشدلساظذ

 [ليعألا كلما 4ك هراو هه اعبت ىاام هيد محق أ

 | عم «تناكححو الل_ضم

 6 _سأ و وكص ىف تاقد

 مقا أ

 اهاو دولا نا ناكذ 3 0 ا ند نامقأ نبيقل

 نر للا 00 0 قى + قال

 م ال | >رهيتءءاخل *# هنأت لامع صلال اهلمحاف

 000 ةعمبرانأ ىنكي نادك ىل هاج ى امءازه تاون نب رغ ااوامتاسأ اع. اذهو

 بلوت نير غأوهيلطلا ىهت:مبحاصلاقو قطن ىلعامررحا ارعاشئاصصفا داون اكو راهكو ظو

 0 1١ نما لاقو لكعوضف وعو فوعن ثر لا نبى عكن يل اون دممعننشدقأ نري-هززنا
 رمضمنبسايلا نها طنبّذأ نبهانمد_.ءنب فوعن "ىدعنببعك نيدمءن:شقأ تاون نرغل

 :اردأهلا لاعبو اءاهاح ناكولاق هريع هن عر دمدح عر مسيكرلا هيع-»ءالعلا نب و رعوب أ ناك يعدالا لاق

 رءاشىاغالا ف لاقو م ا *رقسلالاطدقو كانيتأاناو هلوعب ىنعهناومالسالا

 هنعىو رواباتكهلبّتكو ملسو هيل عهللا ىلص ىن :!!ىلادفووهمالسا. م هل سأةمالسالا ةردأ عرمض#خ

 هم-ثدو رعو أ ناكولاق مالا نءجبخأ ماسر ةونيروك ذاا بر ءاادا رد

 امون لاق ناس> ن حلا صنأ ىنغلد :لاق ىريد ْرلا بعصم ع نءحيرخأو 71 قاطلا متاح رعشب بلو نبرغلار 2

 تلو نيرع لا مهاتفأ لاق لوقلااو رثك اول يجاولاةوةعم رهأ نب رعاولا ىتذأءارعشلا 0 ا

 ىذعبا ميم ياذ نم انزحا.ذ ا م نان .>امدعدب هم لوقد ثمح

 لوقيثم> بلوت ن 0 ملا سا. اال 4م مر نبدا نءعبرخ أودي

 تدم لو أ 7 تم ناق تدم>امدعدي 1

 اداو> ناكو رمجو همالسا نس مو اي قا لص يتلا ب ]و نزرع لا كارد أ لاو رع ىنأ 0

 بك زااونمعأ بكرا اوصصأ هاري ناك ق ةرخربكا الف هلاملاناهو فامضالا اريمكى قل عساو

 ذهعنجلي مذ كلذي هتداعلاذكواذك هلا ىفاذ لا وا مدت لكان اوطعا ل

 اودهم لد. جوز 000 2 5 ناك-ذ مارك ”ىج نم هأ ات فرحنو ا ىت>هذمههشو

 3 هلام رجأوى لسا اهم :رخف تاو ْ ,رغلا هب جفلامبا طخللانيرعلاقف جوز ناحل

 كلا نم ضامهنا ىلع هناون دحراش هوني اللاوسلان م سهأ الأ هس هلوق هباءمحرت ع عم 0

 هلعافل فاضملارد_ىملاو .ر كح ذددببوص: هوقو هأ مال (ءمومضما مالو أن ب_تءقوف نيءان م 5

 ىعمو 6 هدام ىلع لاح لكاذم:سوأ ءهتيهنا عدارلا تيءلاردص ىتعمو تامالعلا او ران "الا تاب" الاو

ث ا تنكف يكف هل ل. ةفلاتامتأ وس ًادلاوت
 اذهبو هرخ ؟ىلا ه.ةابرك ذوي ةموملارب مانال

 هع

 ىطيقنشلادومشرمت ما معأهتلاو بلو نر را ا ساو كل
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 رصف ىشعأاب امأو ىخيف 5 تدراعس ءةلااذااعأالحرتأر

 فاذعلاو ىارتلاوهو فذاقتلانمتفذاسقتو عطقو قوخاذا بو <باجنمديد_تلاءباوتجلاو

 هدروأ تييلا ُح ”هاق تح اذا هلوقو عتصام لابد الو م-يالىذلاتالموعرداسلاو ريسلا ةعرمس

 رخآهجو ىلع فاكلا فرح ف فننصلاا
 رظن:ثيحىوهلانااوبسح اك * ه:سسحأقأت :حامإكفر طو ظل

 نع كلانهللقنو ىنعملا ف ىكاههشلا ميلعتلا ب صنواميت مك ةيايلعت فاكلانا ىلءهباد هش سم
 دكا حادا همف نأ اودلاناو 1 ماهد رب 2 : ازكه تيمأاداشن | نان يدالا ههّرت »اص

 كال و ء!انه و اتسو لدج وتل هديصو قه وقود ديصقلا قهاندروأ أك خلا

 ١) م«دالاةةاللاملاامأف ((

 هماتو ةيمأنبصرعلا أن بديسأو نب اعدقهيى عاما ذهىناغالا ف حرغلاو لاق
 هلبقو بك اوم لا ضارعىاريسنكملو

 تك ل 5 مئاورارغلا اشر

  5 6 9ىأ رّدقم لع را نس ا اريسكلن

 ةمحتملاداضااو ول »هلا نيعلاببكاوملا ضارعو حاضدالاتادأ ح راش هلاقاري سنو ريست كدكملو
 مولا مهو ب وم عجي بكا اوملاو رادلا ةصرعب ءرمسفو هلمهملاداصلاب هلع نمفدو اهتقشواهتمدانإ||

 كي ناسر ةلاةعام كلذكو ةنيزلا ليالا لع بوكا

 اه درك شد هللا تانسكلا عمت نم)

 هماحتو للام ننس عكل ل-ءقو هتءهللا ىذر تدان ننناس> نين رلاد علوه

 هليدو « تالثمهشلادنعّرمثلاب ّسشلاو#

 ىاقهناامو ديالدازاكحح هي اهترهز وايندلاهذهامناق

 ةءاورلانادربملامعزو ةرورضءاغلا اهتم توذ>و طرمشلا باوج تعقو هيع-ا هلا هركشد هللا هلوقو
 دشنأو 2 «هرك شد نجراافريلتا لعفي نمو

 (/ عيضلا مهلك أ: ىوقناق 5 رغناذتنأامأ هب اونابأ])

 هةممللاةحومت ١انآده اوشىفهحرش مق:

 ( ةدّدْشل ا ةروسكم اامِإد هاوش ))

 ((امدعب ن اذ في رخنمناو 3 ف.صنمدءاورلا هةقعشل دل

 اهوأو بلو نيرغل براعم نم ةدمصقنماذه
 امرغم اهانيهر ناكو <« انك: هركحز:نءالس
 امد_وةالاهءاد هر 2 اهتابآو اهنءرضفاو

 امنأب الو انوا 0 العلا ءانباب تملا ىصوأف

 اند 5 « ةدىفتمقالتزأناو
 5 ةقذاكا فوسذ » اهشح ن م هسذملا ناق

 امرهتنأ كاراصو ناك هي 5 ا 15 هك اطذ# ناف



 ع
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 ريصت ثنأالو ىلسد [مئان الو 00 عسفان تندنا منبرسفالو

 ا ان ناك ٌاعفدع « اهننقل ةادغ تلاق اهنا ىل-ع ابنمو

 رك ذيناكىذلا ىريغملا ىذهأ * هنيفرعت له مسااي , ىراتاف ىف ْ
 ريسقأ مون ىلا هاسنأك دعو *« دكأأ رقاتمن تبر أ ىذلاازهأ

 ريسغت,دقناسنالاود وعلان ء * اند ءلاحدتقل هآبا ناكن عا

 رعمتلاو هصن ىحيليللا ىرسم # هنول ريغ كذح_ تال5لا

 تيبلاالجرتأر
 نشكل 2ث عشأو -هفتاوافهب 5 تفذاةتضرأ باودر 2

 را كاءاذرلا هشنع قدام ىوسس 5 هلظة4بساأالا اروظ ىلع ىلساو

 تس ::وأىوعرتوأ ى م -ساأمأ 5 ارداسر هول كن اذ اذم هأ . ناقو اهنمو
38 

 راظنتثم>ىوملانأ اوبس ىكل ه انريسغكتعف رط خماف تئجاذا
 نا هللاعو فرزالا نب عفان مدت :«ومالغوهوةعبب وأن يرع هيلع ل خد سابعا ندب لماكلا

 قر زالان ا للاسف اسد نونا م ىهوا وأ ىب- هدمصقلا هذه هدشنأف كرهت نمارعشاند شنت الآس امعأ |
 دبي راب دبور كدب ندا ملأت ىبالادابك اكسيلابرشتأسايءنبايت أش
 كدشن أامأ لاق اهفس تعم«امدللات لام هعم-تفاهتسأ |
 رسضف ”ىثءلابامأوىزضف * تضراعس مثلا اذاامأالجرتأر 1
 الااتععهام هللاو لاد لادىذلا طْوصوأ لات «رمدخدف ”ىثعلابامأو ىعضذيف «لافامغالاك اذكهاملا و ا
 ىورأت دأرام عفان للاسقف اهلكاهاباهدشنأف اهددراقلاد امددرا اهّدرأ نأ ت كولو ه دكه اس
 سايعنبانااهضعب قو قرط ن ههدخسىفاغالا فىناهصالا ب ر ُنْلا او أهصقلاهذ_هحرخأ و« كسنم ْ
 هللاقذ اللا طقا عع امودن وادا 1و[ قااه خا ماهد فشنأم اهرخاىلافوأن ماهدثتأا|

 نأةهاركى ذأ سأف ةكتانلا توص عم“ الىلاو هن 1دمعا 3 طق امش تع ف“ -املاقف كنم ىكذأ نأ ارا موضع
 0 رءاشت نأ اهدستن أن يحدعيب رهن اللاةسابعنب نأ هقرط ضو 0 0

 نوعا دبع هطط هدصتلا هذ هع رىأنادشن ألق كلا حرشأووتقئاذال قف ْ
 ىلا لات ىنايز رللذاكلاتاقيطىفو 50 ىح هتان داما نواب زك رف

 ةئالثلا تاربالاه تضراعس نتا اذاامالجرت اره ةعيب فأن ير لوقرشسلا فلل يقام نسحأ :
 رست نع جيرتخأو « ركب حأ ىنكتو ىاغالا فلاق شد ر3 ند هسا مسا هله هجم توكس مونونلام صد مذ 1
 فج يتحه ذم برمي لزب لف ماقأف ءانأ اؤرب دعت 1 05 3 مبدأ نيرع غابلاقو تقلا ْ
 نانكاو راذعالا نمرذ عت هلاهملاو هلوقو ةرحاهلا فر يسال اوشورح 4+ 2 نه تاور مهموأ|

 اورو ا كو 3 مكيلاش مور نب هري_غملاهذح ىلا هي-ستىريغملاو ةرتسلاوهو: ٌنكعس 1
 2 ىلا رنقات رتل نحر هىلحرلااذهناكنميا 1 هانا ناك نعل هلوق نيه ولاب ا
 درو دوو لاح ىلا لاحم هريغتن ناسنالا اذ كح هو سلا ىلا ة سلا نمهدهعنأ.: ؟ىذلا ىلا ْ
 ديدشلاريسلا صخلاو ناك باف ناريمذ عج ا ذااهف لصفلا ىلعادهاش مص اا تملا اذهفنصللا||

 س.ءثالرهظر ىأ ىصضيو سأرلا لامحييغت ت.اهعامةراو قفالا ىفاوضارتعا س عدلا ةضراعمو |[
 دريلا هملا اذارمد كلان لج رلارمص لابد هل ههمداصو ةمه 6 ءاذ رص للا ءاجاذاوارا من متراسإ لود ||

 هلًاس قرزالا نبعفاننأ سابع نب نع هدنسسب ىبسطلا يرخت قرزالا نعفانلئاسمىفو هذارطأىف |
 رعاششلالوق تعمسامأ منلات كلذ برعلا فرعتى هولا سلا رز ةدمشن هاب قرعتاللاق ىصختالوابف امظنالثناوىلاعتهلوق نعأ|

 مسلس

 تار
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 هسا بطل

 ىزاجمفرظوهو روه+اوهبو.يسد_:عة.فرظلا ىلع يصئاقحأ هلوقهد_هاوشىفف:هملالاق
 قياوقطناعرممئاهديؤدو هيفتنانو قا نمدودعمىهالا اذ_هىأ الا اذه ىدىفلصالاو
 ادتيمنوك,نأاهد_-أ نيهجولة< اهدعباموناو مئتاهك:مرغمىفا لا ىفأ لاقهءاعةلخاد
 ناىلءع مد: القرظلان الا هرم.كصز ودمالو ا:ةريج لال: _ساقح ىفأرب دّمَدلاو فرظلاهربخ
 هللاىفأىاكمداءالفرظلاءالعاف نوك نأ ه_جوالاو ةوىف لاو اهايفاعا وعءاطقنالةروسكملا

 عانت راو للعلا نءردصملا بدن أ ماقد قحأ ريدتلاو ةيرد هلا ىلعام-باصتنادرمملالاقو كش
 ةهجلاةيئلاو نيعفةعاوض اول ساو راج مب مارمك ةريجلاو ةيلعاقلا ىلعمدتءاهدعباموتا

 اذ_هحرشىفملعالا لاق مهرمضا < ىلا م-ععوجرو عسبت رمل ءاضقناد_:ءمهقارتفا فدداهنو ون ىتلا

 انهقبرفاغا هدهاوش فف:طملالاتو دعو قددصكهريغورك ذملاود>اولل قشيقدرفلاو تييلا

 امو هاوهماهد>او رد_ىلاىلانبعلا نيبام ى واعملاو طتسرو هقورخ هارعو هقْرْدَمم -

 هأرماو نأتومايقلادنءروتفاهفىتلاءاسالا نم ىهو ةريمذا خشب ةان'الاو كسق دامو تيثيام قيل
 هيفصوالو اضعب ه_ضعب اه بكر مل قاما همت دّدشملا ءانثملاو هد. >وملاءاملا شو ميملا مضر ةلتمم
 بحاصه دشن ا دقو اقحد نأ ف ىلءكلامنا هيدهشتسا تنملاو بتم ن_س>ق.نأو لجرلا

 دشنأو هيفدهاشالف اولقتساا:ةريسنأرتملأ ظفابةنرمصءلاةساجلا

 (( تاه كب رغم ىلا قالا ىفأ
 هلمقو رهخالو كاوه" لحالك ناو هماتو ىريسعلارذاملان:دباعلا ذه

 . رجلا قرتحال راديةرجلا نم « اندولىلقنأالا »حولا له
 رعدلائرئالفاروك-*تنكناو# اذكه تازالفان ويطمت نكن اف هدعنو

 ىأق ملا ىفأ هلوقو فراظلا ىلءيصن د قو ىنالا ىنععماهفةادحولا ل_هدهلوق ىزيريتلالاق

 بهلاهمزاىذلا مرخااو مولعمىلا عجرب ال ي-وامارغش ا ى> نوكرنأ ههوحوو قالا ل خداال

 صاخي 'ىثد سنا ىأر خالو لذي وهام ل<وهاملاقبو ىدعلا نمنونملاك مايهلاو ريك لا ئافاو
 ددركم ثالاح لد ءاجرلا هب عتب لاسمق | ضخالو سأيلا هب قي راقت ضخم كد_:عسيادارملاو نييتنو
 هؤاودفرعدامولءمءادىبىذلا ناك نالوقباء.جعلاوردملا طلاو روص#ملانو.طملاو برطصم
 ىنعئانهابوبطهتوك,نأز والواضدأ ىنةرافالف وهام ! هبال ىذلا ناكناو هيذملأ ىلا ىنةرافالف

 دمناو ادساو ىنعع يملا و ردصلاريصد هنالا وح

 تاندعنم ةارسلا دانأو *« اًدعمدانأدورهدلا ىرتام
 نبّدعمو بهذأو كل هأدانأو ةزم-هلامهتفذ_>امأاوادأامو هلئاقىلاهوزعنملو ةءاجهدروأ
 هريغةلعف ىلع بعت عملو تاداسلاو راما مهو”ىرس عجبني سلا خفن ةارمسلاو ب رعلاوأناندع
 اعجهنوكلاضد أف نالا ضو رلا ىف ىل.هسلاركذأو مهجال عج مسا هنا سوماقلا ىف لاق نمو

 (( ديدشتلاو خفلاامأدها 3

 (سمضف ”ىثعلابامأو ىعذمف تضراعس كلااذاعأالحرتأر ا

 اهوأ ةعم رهبأنب رمعل ةدمصق نماذه

 رجوف تار وأ دغ ةادغ + ركحبف داغتنأ معن ؟نمأ
 رذعت هلاقملاو رز غلبتف » اهباوجق لةته سن ة-جاحي

 ةىلا م سس من رصقم باقلاالو لو صوم مل +االو « عماج مثلا الفرم



 4 اه

 . و ا ام ىنعع مداق نم ىب 2 مردصم مدقلاو هقمق لك ريسغكن وك ل جالي

 4 ةرغلا ماا بذا ثالث هلا عاقيا دعب هقلالاو

 (( فيفاغلاو ةلارامأ دعاو 2(

 كي آو تامأ « ىذلاو كدخأو بأ ىذلاوامأ]» دشنأ
 [لَوأ ةرومالا ةهلودلا ءار ءأ ع نمىالسارعاشللذملا هل سندلنادبعر مص ىلال ه هام ن نموه

 1 ا 7 ان ةرعراد نيملا ت اذ ىل 1

 رصعءاندعد ن مني رادلابرت مدقو دع اريسغتم لن راما

 ريفلا عاطد ثمحن مايصلا مست « ىن مولاس أ نيحاذ- ضم تاقاذا لاقنأ ىلا

 رسله .رودعلا ضمة: * [هركذل ىبلةحانرب كك داذإ

 تدبلا ىذلاو 0

 رعذلاامهعو ريالا تمني سغيلأ * ىارأ نأ كولادسد ا كر يدا

 زيصهل لس 2 تلو كش كد درو * ىلقلا فرعد الت 1و ىتح كئاصو

 د-وأىلقلا ا بح مح رامت 6# هبىذلا باصملا يصل نأ تةددادص

 "ا مالا اذ هدابو 5 4-.>تمدامع اخالا اذحامف

 رسضخق رواها 0 دع نا يديداكت ل

 رجلا غلب ع نكي ملام ىلع تدزو * ىدملاان.تغابد 5ىلملر اسقف لاق نأىلا

 رمثملا كدعو م مايالا هولسابو 00 هل تبل لكىوج قدرا جابو

 رانش نات رراماداا ا انا ىلا نا ا
 ركشلا كلف عقي رد_ةتامتكرابت «* ىذم ىذلا ثامزلا كاذ دناعالو
 رهدلا كرس انام ىضق الف * انهشنو ىنينرهدلا ىسسل تمي

 قيما ادروأتسنلا كرا نكره لانا هلوق اً فذة نالان مولدأن , الم هلوق

 رعفلاءاقلت. نما مخيرابدلاو م زاوح ىلءاد- هاش عدارلا باح لا

 0 زأو لالا عضوم ف شح ولا هسحأو مسقلا باوج ىنتكرتدقا هلوق لوبقلا ىم-”وهبعكلا لباقم
 لاذلا مضدرعذلاو امهةخالىأ تقيلالةقصام_وععوربالو نشيلاةب رو رن موهو شحولان ملدب

 كاعتهلوق د_:ءنورمسذلا هبده شتا عقي رذ_ةءامهلوو 55و فوهلاىف ءادىوجلاو فولاةمدملا

 تاقوالا ذقت ةعرسهيديرب نأز زو ةسانجلا حام لاق# خلا م هلووو ه«ماعرم أ ع نان أّنظف

 راصقتسا ىفمهتداعلءءطبلاو نوكس ا ىفهلاحىلانامزل اد اءر_هولا ىض نال هناوامهتيبلاصولا هدم

 رجلا عقوااف تاباشولا هلهأىسرم هدلاىسديربنأزوحو ق ةارغل|مايأ هلاطةساورو سملامانأ

 ' اول ةة سانت ريجنأاةحأ ]) كرأو او.كسامو
 هذ-هلالضنم ىمعءاشعاو معا رحم نب هاء دع»او سفاادمءعن م ىركسلا ل_ضذالعا !طموض

 ىدعن,مص١انبضاعل وه ةيرمدتلاة سال! ب حاصلاةو ةهةصملا ةديصتتلا هذه ىع“ 0
 هدعبو قدرفمهتنوانشيتف كك ىلهاجر ءاشىدنكلا

 قيابامىواهملا ىلع رك « هارع ساسؤلول ىعمدق
 كوشتبرطاهرك ذيت نأو « ىعاس ت ط*ذاتالد زا ىلع
 قرأ قاخافتلديم « ةانآت ناك ناواهعدوف
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 (ربوالاتانبنةثتءعدقاو « الئاسةواؤك أكتءنجدقاو
 !اعدوراملا قد ثا تاوانتىأ كال تمنح كن ليك لة ملل هلئ امس 0 0
 : فذ ا|نوك. نأ محو تاد#ني:ث|ىلا هادف زا ىنج نع 2 هنا ل < ىن:مامذلا نبا لاقو

 نالل .ةاسعهل_دأوة "كلا نمبرمذ لقاسعلاو ةرتورت بان نم سكعلا ىلعد كلاه>-او“ لاو || سلفكءاكمججؤك الاو ةنزاوملا ىه-'عددباان معو وهو ىاشلاعارمدملا فك تيمهلوقاةيس ءانها

 | | لثالااه.برمذدبارتلا نول ىلءراغطةاكرنوأتانبو ةرورمذلل هذ لا نذل روةصعكل وق سءاهدحاو
 دشنأو دجو الفريخم منظر نارب وأ تان. نالذ نا لامت.فةلقلاوةءادرلا ىف

. 

 ((سيعانقلا لزبلا ةلوص عطس « نرق ىذلاماذا نوبللانباو ])
 اهوأو ىمتلا + نيرعارفوح عرب رج ةدمدقنماذه

 سون أمري ءارقتعصأونملاف * س.عاوملات اذ نمد هدملا حس

 سويلم  ناعنم اهونموأ *« لالةاهتهمش ىتلا رايالا جس
 ىس وقتو بشن مكء.رباذام « ىريتءافدنهابانلاندخ تنكدو اهنمو

 : طولا سءولاو سءوماهدحاو طوام لمرلا نم سدعاوملاو لاطو قدةساام لمرلا نمل هدهلاو ْ

 || دق(تيبلا ىتعمو) برتلا ند_كتاو ىلايلا ملاو قلل اسقملاو فويسسلا نوقجهلوأرممكلاذعاو
 هيفقرهة.لهبفءلالالاخداو ننس الد هلام نومالا باو ىمنركشتافتبشاك تيشفاءرت تنك

 || لو- د4 _هااخ الاف هرم غو ىوانا هلزنعامل<لعجرلو لحرئا ةلزخعم -: سح ميسا هلال لالا

 / | اعمنانرقمف ناريسعللا هبَدَسد ليلا نيّده# نرقااو كاساللو مءالا هلاق هسملا فم_ضأام ىلع ماللا

 ٍإ لاق ساعتو ءدحاودادْشسلا س.عانقلاو هبانعاطام ل.الا نمو هول زابع--لزيلاو بوولا ةلودلاو 1

 ١ تح'ىذلا لمصغلاو هو نوبالا نيالرغتلاو رعشلا ىف هةمواقم مار نكلو هسفنال ماد هب رض ملعالا ا

 || هموادالو هتلوص عطتسدمل ىوقلاجلا نمل زاب لكلاوهو نرةىفذلاذا انو.!تراصف هري-غهشأ ||
 ١ هلوق ةديصقلات امن نمو هريسيف

 سقاوذلاب عرفو جاجدلا توص * ىند”رأنيريدلا,ترك ذئاما
 هكيدلا توصدارأ اهنا هنال ثوملاو رك ذملا ىلءعةد جباجدلا نأ ىل_ءحاضد الا ىف ىمداغلاهبه و شدسا
 اهنمو ىشمددرو عض وم نازي دلاو هصاخ

 ىسدرمضتو ىذءنمسانلا بّرجام * مهرذنتةماوق الءولد نمله
 نس رعناط ملام همدسعلاك: « قرساقتمجرئافتلع>ىنا١

 م ريرح رعش ىف هديضقلا هذهن التف ناطلا نمنح ةرشهاقملا ةريساملا

 «( مشق رحلافدنهايقرحت ناو « نعأق فرلاق د_:هايوتفرت نافل
 )َ مظأوقعأ قرح نمواءمثالث « ةعزعفالطلاو قالسطتنأف ل

 مدقمثالئلاد_ه.ئصالامو * هقفر ريغتنك نااسهب ىف

 رس.كملاب قرح نم مسالا ءارلنوكسو مضل اقرلاو اههذ:قفرب ءاغلا حقن ىفر لاقي فعلا ضقفرلا|
 || مضلابو حر. ةكرمدكلاب هيسضامنا سوماقلا فو .قفرلادضوضهو ءارلاو ءادلا ضد اورستقلاب قرح

 || تيءلافنا شيع نارك ذو نملاة ضوهوموشلانممأشأو ةكرلاوهو ن-علا نمنعأو مركسك |
 هر -ةمماللاوةءالع:ناو ثالئالاهريه ذوق ارقلاةنوزيبلاو قعأو عفىأادتيملاو ءافلا ف ذح فاثلا

 ا حست تلال ط هللا جت 2277-7: :



 ا 0 ' (اهروصق لع باوأسازح #3 [هزري_ش 4 نو رمعلا» ًادعان

 ٌْ نا ءالانءادشنأو دحأ ىلا هيسادلو علا لأ ةدايز ىلعاد هاش ىمدالا هدشنأ

 : قرح مد هو سرا ىلإ هم_ست ىبسرللا عدج سا اواو 00 ىحاصتناكورمملاءأت ءلاب # ا

 رك او رصف عج روصقلاو ناطاسلا||
 1 1 1 1 ل اللا 11 الرالال# لل وكلا ارو الار كيتا كا هلو ,

 0 هع اك 1 0 ٍ ءاولاتد ] دا

 101 0 0 سيلىذلا عدرلا لاستالا ٠
 هلطاعو راسشلا اوف نعحرب لهو 7-3 لهأد وع قموأ سنبل 0 |

 هلئاقلالعلامعزىلءىفناو *« هلوقأنأقداص] وشب تم# ْ
 هلاوقةاخلاجانتةادسغ ه« هنيدجقوف كلملاارس ءاضأ هدعبوأ|
 ءايعالاوةيرمصبوأ ةيلعتسأرو ءامعأ لدي ءانحاو تب ارلدب تددو ظفاب تلطلاى متم هدروأو ْ

 َ 00 نم هرمنا 0 0 0 ١

 ا لوخن قاثلاو اا 0 دفا تل

 لآ تل داذا قرصت.الام قرص ثلاشلاو د.اولاوهو فصولا نم لوقتلا معلا ةذصلا محلل ||
 3 7-2 و بصن عدارلاو ث اذلعد وغلا ىقافةصااهيده_ٌساسادقو دي زماا ىفاك هد ارزناكولو ١

 قزح نالرب_ةئادد ءت سداشلاو لاح وهذ ةيرجص) !تداكن أف اكراممهلوف فاسكلاو تياوع _ةمسلع ا

 ْ: اريح ىذرب ىلع مدانقعال لعق لا عا سدا لاو ادىد_ٌقام هه :وهو ريااو اذا اهواصأ معباب :

 || سوسحلا ةلزغم لوشعملا لذ زئتب ةراعتسالا نماثلاو 1 را ايهلو معمول مءةنعب لصقلاعداسلاو
 1 هفالكتا ىلا اتفاضاو هل لقت ىذلا مس انوا لاه فال 1ك اروصأ هم مشةياكلاب هراعتسا نوكب نأ منو

 وبأةقا ارسس نب نايرث ندربانبا ملا ديدسشتو ءارلا سدد حامرلا 4ةدياقإ ىل- يذل هاكلارك ذو حي ميشو :

 ١ داوءأ ى ثوهمأ ًاةدامصو نيرثك- كلا ءار كحال ندا نكرر تلا لس اردد أ لبتو لا ا

 ١ هفالخردصىؤتام ةعباسلا ةقيطل ا!ىقمالل_سناو هرك ذو تح -ةاودلا كردأ ةسسراقلمقو هب رب رب ا

 ا نا روع :

 ١ (( كدي زسأ راقنلا و انديز الع '
 || ل 5ليكتادب ز زر هو رعدلو نمديز هللا قد مهتم ل جر ناكو ىطن مملح رلات ىلماكلا ىفدربملالاق ||

 هيدمقأ , دي زهل لان دسأى:نمالحر 1

 ناعرارغلاذو عم ضسأب 5 مدي زسأر ىججلا موبان ديزالع

 نامز دعب ناطاسلا مداقأ * اهئاقديز باد, زاؤإ متناف ْ
 || ىمشخزلالاق«ناعز تر فشلا ىذام ضمان« ذاب و ىلا مون قلبو ىقنلامون ظذلءهريغداورو هاأ|

 ا 1 را تان مح اسدنا :ه-اصدي ز لدالا هريغلاقو هنا داةتاركتلا فرخ ىلا 1 ْ

 || نمسكلاوهو قن كلاد_:ءبرملا موب ىأ فاةونونىقنلاءونو ةفاضالا فام مءاذا ف وصوملا |
 |١ نيممم لاذوني_-ثدذود#ةمو ندكادفان نيشلا م هن نيدو 2سلا ىذام فءسلا يدالاوزمإا ||

 ا انرمش نارا ارذلا لاصلا لاق د ةمحأ نيل كت ازعلاو 5 را |

 : بيينلاءاي نم ضوء[ مف فلالاو نعلا ىلا مشت تاغأاو هرتغأ عبباو هرارغمده حهلئثلكوفيسلا ا

 قل ل6 1517015: اللقلق كسا لل 13537-- م طناظت طن تا دمت تو

 الف

-_- 



 ٠0006000 000000001060ا0ا60060ا0ا0ا0 وة اا 2 ااا ااا00[161686:6:6: 100070700093020 عٌط- ها

 هيفةناو رلا ناقش از ع ىل_عتييردص بيكر هسيف عقودقو ل هىلهاج ر عاش اطل انالون بدأ
 ةمرحالوا نب: هنحاالىنريعد وذ ىالوم ناو

 هلسماو مه سمان قار ورب 0 رذةءمريغك نم ىف صاد

 ةسلا ىلع بد يشتساىرهوجلا ناف ثلاثدهاشت ملا ىفو

 «لادهاوشو
 م( هعس تاذ ةشعب رحوهف * هعملا ىلءارك اشلازءال نم دشنأو
 ىذلا» رب دشن هعملاو طرمُلا ىنعماد_:لا نعذتلءاغلا تلددورحو عقر -ائاواد م نمو هلئاقمسدلو

 دس ىأأنؤننمءارلارم .كوءاملا خشن رو اذوذشعءةلو دوما لأ لل صو هعم
 ىرحو ىرحو رحلة, رب

 هن حو تاي زحاو نو رحوناير حلاق دة ملا نال ثنودالو عمجالو ىبشد الفاو ىن-ءءاهلك

 دشنأو سراقنا هلاابارسوتاررحو

 ١ دعم ىنب باو رتنادم4 *« م-مماللالوسرلا موقلا نمل

 شد رقدعمونبو 1 تالذوتعض+خ تنادو هم“الا هلوصوملا نا لصو نم سدلف هرورمخالقاملا

 ام ماع مهاربانب ل عب“انراذ هلق تدنن عس.جنبددأن د أن بنان دعنبا يملا خشبّدعمو ماهو

 عديملاراجاتوص]) دشنأو مالسلا
 ىع“ ىلهاح رعاش طرقه مءانأىدم زال ماتوا فو لال_هنيرائ.د هعءاو ىوهطلاق رن اىذلوه

 اهو تاب نم« قرختاو شد رلااهلعاقا عت ءاح# هلوقل كلذب
 عرمش هل واذ هىأ قذ »ع ىسددن ىاعثلا مالك ىانأ

 عد حلاراجلاتوصان,رىلا » اقطانمقلا ضغرأواذلنا لوقب
 ديلا شاب رست نمو هلاقفاننم عوريلا رخت دو

 وهو ىسددلا نملوةذم ء4ئك اس ةضشحئاه تبت تيةامهملا عمي قسد هد_هاوّدف فىدالدلال اك

 ضغبأو هريدقت مهلا ضغبأو تيءلاىفاي و دو ىنع؟عرمس تو هيلا عزنت لاقي و هقرقرتو بارعسلا ضايد
 هبشمحتلا نم لاحاقطانو هيلا قاضرام ضعب لعفأو اجلا توصل هع رابخالا لبلدي ملا تاوصأ
 افلاحلائالةريغىف عش :راجلاتوصو ءانذأعطقتذا را. اتوصب هتءاش:ىفانخلال وق ذاهنوص

 فنصملالا3 قورعملا تاينلاوهو ميشأا ةدحاو ةشلاو ركملاو عب د1 اءاريخأ هّدصو واهيفهبّرظلا

 هةد عصقتملاو هعوذسلوالا فات ناق اوقالاةيهاركعصقتملاو عدجما نءهل ودعل ىذتقملانارهاظلا

 امهنسقرغلاو عو ريلا هر نم ءاعصاةلاوءاقفانلاو ىللخديىأ هيف عمهم ىذلا هر نمو أ هرخ

 أقمت اف ءاعفانلا ةسأ ارب رمض ءاعصاقلا ل.ةنمىأ اذاقاهرهظد ءاعداقلاو اهم ءاقفاتلان

 عدلا نأ ىيمامدلا هم اح ىف عقوو رغكملاَءكو ناعالارهظأهنال قفانملا ساق امش ا هنمو حيرخ

 عطقوهىذلا عدلا نملء>اذاولاو هب وهترثكس يحاذا راجلا ناف هتنعراجلا تعددج نم
 |املجتاو راك ًاهنذأعطقت ةلاح راجل توصناف ماقال لاتاك سياو ىنعمدل ارهظرل نذ ”الاوأ فنالا

 عددا هلاحدارملا لب كالذكس يلو مددحتلا ق.-دعب هبوددارملا نأ نظن اكومل الا نم همسي

 همنا عضال و عفرأ هن :وصنوكب نذالاعوطةمناك اذاراجلاناليق ىنيعلادهاوشىفو عطقلاو
 ةذيشلاءىورو ضرالار هت ةبيودعو ريلاو معأعج معلاو مدا شقا او

 دهازلارغوأ» رك ذىذلاوىفاغصلا هرك ذءاضيب ةلمر ىهو م ءاذنارةذيشلا ىورب و ةضشلا ىذو
 دشنأو هرحدنءهص“أعورب لجلال اقو فورعمتبن هلههملاءاطارهنا

 شدرف دعموْب و هلوق 1

 ملاع سدل نملوو ماهو

 ىن ناليرعلاب اسنأب
 هن رذ نم نوريثك ةسعم

 ةعيرأ هدالوأو دعم نرازن

 راغاوداا و ةعبت ر و

 ءالوه نم داو لئو
 لث امو هنم رم 5:0! ةعد رالا

 ماهو شد رقو ةريسشك

 سدلورم :مهي"رذ هل نم
 َّق نر روص# دعم و

 كلذ هداك ئاهو شر رق

 دود ها ملا لهأ

 ىطيقنشلا

 لج 10 يع مج ع و حجي عطب حول >6 5 دن فشق نك 754: ان 22212715 7672 فقل . 521752117077109 ل5 تنص 0: تصح حسا ن7 صو



 وا ططسسسسس

 مدد فيصلارا مننم حام ىف * هيواصنازرالاننفا اوصتلظ

 مث قراب نماقفأب صتامهم « ةنواصى وف ءام لكتدبوأدق

 مز-ةالو شخوال طمعع اوناك * دحأ نم رهدلا نان د> ىنتقا له اهنمو
 ناسنا مد: لهم مرا نمد_-أ نمدحأو عب لهىأادضمالأ ىورب ىركسلا لاق اًدِجدِلِب وط ىشو
 يم نيسششو هلم منعت مشكو شيعلالاصتا وطو ةل_صأ عجتالصأو بيشلادعب شعلا ىلع

 ادلاو جشلا الب كالذنم مدت يالد.ةريخالامو قدحاب و عيبعلاب أ, ىأدنغ.و عمط نيت-وتغم

 مالكو أر يسنم مهققيام ىف صم ىأم عقلا يئاصو اربي داكرال ىذلا ميا رممكو نونلا أب سيلا
 هياعلدرّد_ةم ادتمهريدخ عفراان و د نائسو هلوق ماارمدك,ءرملا رعاشلا غلو ىصحجلا لاق كالذريغوأ

 الا ةرتلاوءاضرتسالا نم موي اكيالو مئاندن كناتسوالإ اديأ دارتالريبكملا لوقيبصنلابو بيلا
 خفت مسعلار جدلا زمغلاو عجووفعض ةنهاوو امانلزب ل سانلاري مالواف لاحترالال ءوق.نأ
 ىف منصملاهدروأ كاذكوهللىورب و قسالىأال فذ ىلءىتبن هللات هلوذو ديلا ىف رسولا نيةامهملا

 لا دوةيمملا مثول ههملا تكيدملعاو اعميحمتلا ومسق'ماللادو رو لعباده شتسم ماالا فذ

 قىثعوىذلال منو ه هر يظولا هانرق ىنك» ىذلاقدالاو برضكد مح د>اولانرقلا ىفبوعك هلم

 لبا ىف دعصب ىذلا ليقو هدحو در شذا ىل.ةو تود هل مجيفرذعأا «ةاطظر عرقي ىذلادواصلاو قش

 مشو ةعفتهةدعص.و ءامسلا ىف ةيهاذلا تارزحشملاو لاخخأتا عضوميف طوطخ مدختاو عزفاذا
 قسالوىأراوصالو لوو ةيبرعلا ”ى.ةلاهنمذكي يدمة ىقملاو نوثلا خشن مثنلاو ناقلاو لاوط

 فو اهري.كحو ىلا خثن وهو خاتم عجب عسانمو ىذخولار قبلا اهمكو ةللدهملا .ك وهو راود

 هبهيشةضتلانمؤاؤللاد,رثلاو !تارعسبصتةةف عي رامي رذتىأ ةارذمو كراملا نم لفن يسلا
 مظنيىذلا طيائاوهو ماظن عجب نيه! ماغنلاو ىعجاهلاق نم ىنععىّتمو ه:س>و هضام:ىف راوصلا
 ءارلا .كبتزر عج نازرالاو اهءاوقىدحأ هعفار ل -بقو اهيدي أف ارطأ ىلءةَئاق نفاوصو همق

 ربخ ىهذشاطءىليثو نازرالا نملاح ىهفةسايةن واصو باص عدتسضناكموهو ىازلانوكسو
 لادلاو ءاللالاعاب مادس:#و تدذلا لبوة هنالراطاهذ_ثىقحامو اهم»انملاح را تاطلوات

 امهمهلوقو ناقباسلانالوةلا4_.ةوةنواصىوربوةبواطو تعنمتسوأو رلاةدشنمقرت#

 دروأ دقو ه«ةوم نير د_ةنىأ هه قاف الا نم قف ن مقرب ه.فابا د ىأ ايرابى رت ىتمىأ ب صت

 ادّترمنوكنالذا نرحنوعسد ىنأد_:ءام ومنا ىلع هبادهش:سمامهم ثحمىفتدبلا اذهفئصملا

 اههريسغىلا ليبسالو هلو عم طرمشلا لل_عفءاةمتسال الوعشمالو طرمثلا ىل_هفوضو ربختا نم طئارءدعل

 بصب قاعتي وأ فريسس::قراب نمو فرظافاو بصت لوعغم ا منأ, بيجأو ان عضومالاهنانيعتف

 باوجوهىركسلا لاق ىنتؤالههلوقو م2قراوملا نم قفأ ب ص3 ئثىأىنءملاو ضيع.تلااهانءذ
 لوب شةخالالاتو ءالوه قرادحأ ىبدةدنامزلاناكولل اوةيدد._هقلاعاطم ىف ىرعشتءل هلوقا
 عضوم طيعمو ىنتقاالهىو رو ىذلا ىنمماهةةسالاف كلذ لعف. مل ىأ هناق (نم مهامعأو موكرت له
 دشنأو ماثالا ىازلاو فاقلا خشب مزنقلاو نيتمهعهلاذر عاتملا شوو فو مهمريغ

 1 ((هل-ماومهسءايفاروىرب *« ىناصاو وذو إلخ كاذ ل
 همصلاو ىلا 1 ةةصوذنا م_هون هنااكو ةدئازوذو ىفواولانا مهضع:معزهد-_هاو ىف فئصملا لاق

 رعاشلاو ب تاكا اديز كاوتقك نو كمفا.ن اناريضنوك نأ زاومل مزالريغاذهو فو وما ىلع فطمتال

 امهدحأ نيرعأ ىلعد هاش تدبلاىفو ةراا ىهو نيسلارم .؟مال_سلا ةدحاو ءاالارم كب ةلسلاو

 ددحا
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 فد أةعبب رن ةيملللاقفةريغملامهاعدق "ىلا كاذب ب تكا ممالسالاو ةيلهاجلا فر عشلا نماولاقام

 بلغالاللاتو نارعل آو: هرعبلاةر وس حااذيهللا ىنادب ادة لائ مال سالاو هيلهاخلا ىفرعشلا نمتلئام

 بدكفرعىلاةريسغملا كاذب ب ةكفادوجو مان هتلأسدقل ادمصق مأدي رتازح ألام: ىند نأ ىبهلا

 ىنصقن' ألاف بلغالاهلالحرفدساءاطعق اهّدرر هئاطع نمةنامد# ىلغالا صةنانأرنعهبلا

 ديبلءاطءىفةدايزاهزتقأو هتصقنىتلاةئامسجلا ساغالا ىلءّر نأ ةريغا ىلا رعى تكف كدعطأ نأ
 هلعلةدتوملا» ريض>املاة يبل نأ هامش نعي لاك نرفع نءماشش انآ دعس نا رخأو*

 مونمباش لاذ مه-أ ىتح ىلءاوكبا لاتف مهنا ور غعج ىنن ايش
 ديجوعودابنمايصلاىكتو * هففجو ردقلكاد.ل كتل

 دهاوشلاحب ءرعس او كد 3ك ًأامع ءرسأ املاك تببلا اذهريغىدتءاملاق ىفد رف ىتسأ نبا, تنس>أ لاق

 : هلوةىوس مالسالا ف ل قي ملا دبل نا لة فنصلل
 الابرسمالسالا نم تدستكا ىت> + ىل>أ ىنتأي مذا هللد جلا

 حلاصلانيرقلاهع ند ىملاو * ه«سننكعركحلا راابتاءام ٠ هلوقو
 [هوأ تايبأن مةياهعلا نم ةثاَعُْن ةدرقل هنا بط فدعسنا هبسندقف هل س.للّوالات يملا تلق

 الايقامالسالاو سمشلا لدقأو * الابدي للف أ لف بام_ثلا ناب
 الافك اواك اروأ بلقأد5و *« ةعشعشم نم ىعدن ىو رأدقو

 نبديملنأ خت دت_سانب ورددو هدا: ىذلا ىلعهمن ىرمميلا قفلا ايأ ظفالاترأ رم تيبلاشدجلا

 دقو قارعلا نم هءاءامدقنيح نم :موملا ريمأ ب اطخلتا نت رعايف«ناذللا همنا نب ”ىدعو ةعيبر

 ىلءلعجا دل نأ وزخلا صة-نينم سلا نعرك ا سءنباحبرخأو < ءاناخن اع راتىؤهصقلاتدرو

 1 1 اخااوئمعألاقف :ريثملا»_ءاولادعصق ة مق ءنديلولا نمز 4.1 ءت 1 ًافامصلا تيهام مطينأهسفت

 ثعبةاوراضءبىورو 4[ تباجأريمالا مج ا همنباللاةثمالسالا فرعشلا كرتدق دبل ناكو 4 اروز نيئالث.هيلاثعنو
 ءاموك ةقانةناعفيلا || انوعدةءاورفو اديلولا اتيهدنعازكذ « ليقعفأ حاير تيهاذا

 دومحتد_ ها ءادوس اديرثلا|نمطاواغانر_ل « اريبختتلا كازح ىهوانأ ظ

 ىطمةذثلا اديبل هنءوه ىلع ناعأ + ىعددع ضي عابلال د وط 1
 ادو_ءقماح 2 نما,اع * ايكرن اكباضحلالاثمأب ا

 ادو»» نأ ىورأ نان ظو# داعمهلع ركحلانادعذ

 دشنأو رعشأ اذهىف تن او لاقم متل اسم نم ىسسدال كول انا تلاة تل أسكن االول تنس ًادمما لاهتف

 (( مدننم بيشلادعب شيعلا ىلعىلقمأ د مرا نمادكم الو ىرعس2تيلايز)

 هدعدو طمعم مون بدصأ نما مىثرب هن روج نب ةدعاسل ةدمص 016

 0 هللانالو دوا ىفمأ 3 ةعفان شيعلا تالص ا ىرثلهمأ

 دن ريغ داق و لالا دكت ع هرب نرب نم ءادربامثلانا

 مقلا يئاصاخ# ناكءرلل « هلءاف شال سيف ءادبيشلاو
 مهبل سانلاري_سةادغالول * اديأهمون ضاقب سيلاعم نائسو
 مسعلا نم رست هل-طاقمفو 3 ةئهاوتال_دالا قو ه..كنمىف

 مدضوذ لاعالانمدواصيفدأ » دس حو ملال ىلع قيلت ٠٠.١ اهنعو
 مشنلاو ناقلاعورف نمش ني هدع-_مىد تاء + سمىلا ىوأب

 مظنلا نمىرىذلاديرغلا لثمو اهح“انمدا رد سم راوضالو اهنمو

 012000110700072 لج تقطر 4 فات كلا 00الف 7207717177107 تك ارز تا الك هه سلا للا دلتا اشك اذ 9 فاهطساتت 2:7 بايع. جتا يرلا »بص سس دعو سس حت نس حس

 نها ومع 4
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 ديبللوقتعع١امأ علاق الذ برعلات لات هولات هلردةىذلا هل> لاق همك ىْضَق نم
 ىضقي ول حلا ةءوؤهامنا ىلءلدىذلاو هو ىلمصفت لديامن هلدب بو ثتعبلا ء ءرملا نال: الأ

 برعلا ةداعن منالدحاولاهيدار أو ىنثللاباطخنالأستو ماهقس الا تار الرب دقملاب بوصنم

 ىنعملا ناكفدنك أد الراركتاا اهب نوديرب مهن اكو وج ايقلأ ىفاكنإ نينثالاهغيصتد>اولااويطاذ نأ

 ام اهمدقتاذا الذم بصنلا ندعت ىل هيالدت_بمءاذتا قرح فندملاهدروأثلاثلا تنملاو لأستالا
 ىل_ع هينو رمال 0 ءنا نيف اذا اهانعم هأعا سه ىلءهباده_ثةسم لك ىفهدروأو

 0 حلا ربذتاو ادّترملانيبءائُدَ_سالاب ضارتعالا :

 ةلامعالو كلاملاا:ههيدارملاو ق1 اريغلصالا ىف لطاملاو لطاهتلاريسغئبثلك ىنعملاو ئثلوأ لك

 يفستلا عنيك ”رؤو ا:هفندملاهيدهشتسا عما اراتيبلاو ةلمح ال لمقو ديال أ فلاب ا

 ليلَقَدلا ىنعمىلا مدار وفا هئافخوا تدل ترغصا منأب هنع بيج دقو ةعظعةيهاد ىنعماذا هد درت |
 " راالسانلاناأعأ تديلاس اناا ىرأ هلودو ةهيود عع نيتممعةخ وهنا 21و

 ءايه ل دلاو هلوقو لمع حلاصب هللا ىلا لسوتم لسة ءىذ لكن وا ئانف ةعرمسواين دلار ظح.٠ ند 4. مهام ا

 ربخو ادتم لءاهكمأو ماوتلاه :رغاجلعتلخد همزا+لاال ىهالأو ا

 ناهدرو دقو د معد كابا 1 لا ءعوفرملانابأ كاباناق ل :آناف هلو

 اش لدار لاما كلت كعفتم مل ت تالضنأ ”اك هلصأ ل دقو كللذل ادهاش ةيقلالاح رشم 1

 نامز لهأ س انلا نمنرقلاو ىرهو+الاق نرقعج نورقلاو ليلعتال عاري هلا لاصخنا هملع

 ناثدعىلاه-سة:بسننأب ظعتد نأهل جن :مقتوملاناسن الا ةءاعنا هبلد ىذلاو تملا ىتعمو دحاو

 هملع :وهامع عزتي نأهل ىتبتنقمه ري صم ىلاريصد هنأ لع لقا هان ان الا نمامهنب وهن نمدخت 0 ناق ٌدعموأ
 لددلاذانساو هروحاوزورهدلاثداو ا هلذاوعلاو هنك اذاهعزب هولا ىازلابك عزتلفهلوقو

 نودد- 2مل ناوا ناندعنود. نم دمنا ىنعمنال نوذ ن م ىلا © ىلع فطعلاب نود بصنو زامئاهلا

 هلا ىلعع_دارلا باك لا فتيل اذهب ف:صملاده_ثتسادقو هدهاوشىف فن_مملاهلاق دحا تاندع

 كلامنةعم رندمسل «ةدئاقإ اياز ظمللا ف لماعلا نوكب نأ فطعلا ىف .عضوملا ةاعارص صتخمال
 عجرم مسأف بالك ىف :دفو ىف لو هيلع هللا ىل_ص هللا لو سر ىلمدقىل.ةءانأ ىنكب بالك نب رفع نبا

 ا ىلءنينسملا ةحلاصا هلم اد نواعم لزن هليل اهيتامو ةقوكتلا نطقو هدالبىلا
 هناليقو مالسالاو هيلها+لا فاغفر ناكو ةيلهاجلا ءارعّش نم ةثلاثلا هقيطلا ىف مال سنياو را

 مهاربانبحلاص ىند>لاقهيزا مى دانا جرخأ « ةيواعمةفالخ ىف لمقو نام هفالد ىفتام

 1 الردم شن رقم ساد ٌرمهنأ نوعظمن ءناممكو 0 نع ف وعن, ن راد معنا

 هلادعال معن لكو « دبل لاقف تقدص نال اقف لطايدقلا الخام 2 الآول داكن عب رندمبلو

 كلج ىذ :ود ناك امدلا او شد رقم ءماي دممأ لاقف ادب ألو رب اله_:لا معن تر ذكن اق لاقذ# لكان
 هلوؤنم كس قّندحتالفاثنيدا وف ا نمهعضاذهن ال ةرلاقق قاده ثدح يف

 ناوعلَو دريغملا نيدمل اولا لا قفاه :رمصقت هتعمطلق لج رلاكالذهملا ماقف اهسأىرش رمدن ىج -- نامع ه.لعدرف 0

 اهتخأباصأ ام ل_:مىل اًةريق_ذل ةددصلا ىننعنا هثلاو لد نامءلاقف من :ةلاهباسأاعكنيعتناكنا
 ىنلادبملد شن ألاتدارج نبا نءىلع: نع ءمشاهىدر مك نمةدادغبلا ةْضسلا ف ناس |احبرخآو »ع هللا ىف

 لثازةلاعال معن لكو# لاقف تةدص هللا ةذ « لطاشا اللثام تلك لاو هلوق سوه ءاعدهللا ىلَد

 سو هيلعدللا ىل_صدتلا لوس رنأأ ةرب ره ىف أن نءناذيشلا حرش أو« لوز زيالةرخ”الا معن تي ذكهللاقف

 بتك لاو ىبعشلا ن نءدعسن اير اول طايدللا النام ع5 :لكالأوديماةلكر ءاشاهلات هلك قد غلاك

 مهد نة ساق ءار ةااذاملا نم كلبة نم عدا نأ ةفوكلا ىلع هلماعوه 9 ةدعس نب هر خملاىلا باطاتانيرع

 (مييبيبيبتحتتتت77ا7 62
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 فو.ءره-غفور-ءلإ ناك ىت 25 وع 00 امااهشلالت انالأ

 فيضع للك ىلع سلو « انعاذادا د !ارهظ ىلع 300

 تيبلا رودامللار دكارأ

 فومسوانقن مالا لاما الو 5 ىلا نمالا دازلا 2

 فيل اد _#:لا ضرب ملَتام ناق #2 ادنلاهبىخرب شاعام اذ "0

 فولأب انتاداسنم هاشدف انثمأو 0 ل

 نال وأ ا *# 4سف:توملاقشزأ ىت> لازامو
 فوجرب هد_ءبت #ضراللو * ىل هالو مام ملل ىوقل ايالأ

 فينمماركلاب حمر هدو «# ىدرلاو بد ودل ىوسعلاب الأ

 فور اهثل فو->ز برش 000 ديظ يدير هادو كيس

 فيرس لكداعاقو توما ىرأ « قتافاقفو هللامالسشكياع

 هيهماملا ند: ثادق ناكو 1 و عست هنس ىف جراخنا فرط نبديل اولال ةةنيح ىهذلا' مي راثىفو

 ا هرعىلع ديز ,ِهاَمْملا مون هغوا ارفىناميسلادر ص نيدي زب ديسشرلا نورهه_ةراذتاهيااريسسف هشيحرتكو

 وطسلاهروسلا تاينالا اركزذد_ءاولاندخأ لا اوقت الذ فو هلم فهن رفطف تءمهبرق

 1 ةوثج مجبةئلثمو مءاث ةدلاو للقعلا منا: ءاقو تك امهعفرصالاو ودعلا ىلع ادوالا كلا مادقتملا

 ا عضوم حاصلا ف لاق رواخلاو ههركىأ يذلا فاعن مفومعو ةعيستلا راد هو 0

 جحرلا ىو هانق عانق او سوماقل اىفاذكو دا هره-غلاقو ماس لاا

 أ | ةرورمذلاتدملا فدزسمع كرو ًاداملا كرما ارءادللاو هريسغو أمظعنمىقلكناىفرشنرام ىعشأاو

 (ماليل لكو مو املك فا دشنأو
 نشا هاقشأام لحن مدحت وأب # هردصو ىلارعالا ناهد شنو

 (( لمانالاهنرتفصةيهبود)) مود

 الو هنعدتلا ىضر ىلا ةعيب ر نيذمملل ةدمصق نموه

 لطاب ولال-ضمأىضةءفسدنأ * لواحاذام ءىسلاا نالأستالأ

 لاو هللا ىلا بل ىذلك ىلد م عرعاردتاس بدو رخال سا
 لئاز ةلاحال مهن ىكحصو # ىللطاب هللا الام يم لكالأ

 لمانالااهنمرتةبسصت ةيهيود * مهب لسغخدي 0

 ىل_صاخ لا هلالاد_:ءاتاصحاذا » هيمع ل ءمسسس امو ىرها لكو

 لماع مادامءرملاو ال سعىضق « هنالاخال لى را را |

 لباهذمأرسهدلا ك4 ظعداملأ + هرهأ ..ةي ناكصنا هالو
 د

#6 

 لئاوالا نو رقلا كددسمت كالعل * بستناق كإءكع_ةنيمل تداآناآك

 لذاو_علا كءزتلف دعم نودو ادلاو تاندعنود نمد مناف

 ْ ماهتساامنا ىلعاذام ىف فنصملا هيدهشتسا لالا تدبلاو دا رتاج را
 9 حلاو هدرا ثلا تلواح نمو هو فوذل- < دئاعلاواهتاصلوا<و ةلوصوماهد_ءاذوادةم

 ادام نا تاماذاه.<نالذ ىذتثلاة.تدولاو ةدملا ةلم-هملاءاخدلا نوكسونونلا

 ١ وهمأهناضقل ىس وهفهيلطن ءك نال أ سمن ىلءيجوارذنااهايا هعبتةوامندلا ىفهداهتجانس اطد

 ٌ ما و ل ل 4 ءدلث او «قىتسالاح رخ او«لطابولالضف لالخ
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 ملا 7 00

 ىفعءابلا ختبنيغلاو فتلملا ةكلاركشلا صرعلاو ىرهزالا هلق اضيأ خلا لاقرود_صملاوموقلا
 هنمغو قارا فيض أب بغوبؤهصقا اذا كلاين ار غُل اق د + عببلا ىف نوكسلاباماو ىأرلا

 ثنؤم ىنسالاك ًاوسالا ث ثاؤوم ىأ لاو ما. هش سأ مع داو نوبغمو هذ هعدخىأ فلان عملا ىف

 ىفهلاك "راو 4م ًارتالف اهدلو ري_غىلع فطعت ةقاس | فلا قولعلاو ندس>الا

 قرأمو و راق ه>-رلاو هزل هلص ا نامسلا ىف ظ-اخلالاق هك اسدزنعو از رام عنامعر وحامل

 اهدلوةقانلا تّرحاهعلا فلاقو يللا ه- نمو اهقنأب اهدلوركت ام" اكن ًانانعر لوقو ف ورلا نم

 ىتلا قولعلا هملامأ ىلا لا لات ا وموؤ رةقاثلاو مار وملالاقيو هلع تدل سل اد ااناعر
 لاق يهدينا 9 ْكللُذ ىعفنب ف يكف امس نوطعتالو لوقلان ون 0ع 0 ممتالوقباهرد علعو اهفنأبمأرت

 انرك ناز دم نى يمح نيءالام نب و رج نب مة نب لهذن نمد عمه نب عب ا تةلاذه مرتع

 رفاسنا مث هللاءاشامثك_ذههالاهللا ةءناكعتوعدلا اهللاَعؤ ةىلهاخلا ىفانهاك قل بلغت نب ْمْءْنبا

 اذكناكم بأ اراذاخاو ري_سلاقف د 0 انفك لح رالاقذ قدر طلأ اواضَو ماشلا ىلاهموقن مبكرف ا

 ىف اهتغداذا يعرب هتوانات همف لزخي نأ ى او هياد الزنا هوأ ارادد_هالاج دأرو قد رطلا كلاي -اذكو ا

 دب ردنبالحاشولا ىف كو اهتمتاةهفاس ىف هةغاافاهر ةشعهقلعم هيلو ؟ ةفاسب تكا اه هر همم ق ا

 انودذانامشلل نا فاشن #3 انوتضمتون ضمايذولا ندين م ا ذات قلدنا ا

 دشنأو ملاظهع»اناىدم”للل فات را ١

 ((ىأىن :دداو اذهلشمل داع نس ثردح تعماعلزاب #9 00 ا

 تثعفد لاقدوءسمنهللادسعن ءهدنسسم قهن وهار نوح حيوخأو «ر دب ةمقو ف ل -هج ىالوه

 "0 ا

 ١ ىنس ثا رك مقل ا ,اه-وخأو هللا هلة هتيرمضف هنم تو دذ 0 0

 | هركت ىأايكشب مهن عراضم فاقلا 8 م21هلوق ةنيشلا ءدروأ 6 ةفاضألا ند ترد طفل

 ريسعملا لزب نم لعأق م ءالزام ءلاو اركي ىلوالا اولع مسمن 0 «ريمأجق لد ا ءلاو و

 تبدلا دار ما را لراس !اهيلسلا ف كادوا أو ,أناك ارك ذهبان قمشنا ىأالو زيلزيب ا

 ةبالطلا دردشه وقلا لماكّن تلااثك هىننوكرب.هناللزانلا 0 هوةلانهدصو ا

  1ىفكلذو هيءايرلاد- دك ّنسلا تل اذاريعيلا سد سأ م4 و3 ند ني دمام كايّسلا ٌنسلاثددحلاو

 || لالا نا:_ساىقش انالا حاصعلا ىفلاق لزايلا لبق ّن-سلات كدرحت تاي ةئماثلاةئسلا

 ندمت: سدس سد دسلا عجبو ثنوملاو رك ذل ابف ىوتسية لزابلاو سد دسلاو سدلا الا ءاملاءاماك|
 قزحرلا اذهف:صلاداعأدتو ها دسأودس اكنوكسف ا اإل روف يغرك
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 ا

 ىلأ نيدعس ه#. أ نع دعس بعدم قد رط نم هك انا قحرخأركاسعنباتدأر دمع ن نما لاب اكل

 لوقيو سرغلا مح اك مسح < لعشر دب موب ررانت ملاطىبأ نب" ىلع د ًاردقللا:صاقو أ

 ىأىنتدإو ادهش د ىحىف ”اكليللا خص د اى ثبدح نيماعلزاد

 دشنأو امدهقيس ضخ ىتح عج راشلاف

 ((فدرطنإ ىلع عزت كنك اقرومكلام رواكنار مايأ)
 اهلوأو ىلخاهمءال يقود ءاولااهاخأ رت رت ةيبلغتلا ف يرطتخىل تام ن ماذهأ|

 فينملابلا قوق مل بعمل اع د هنأكربو مسيرات" لت

 فيصحنلووماد_ةمةروسو #* الث ًءانو امتاخ ادو بح نمد"
 .٠.1 11 111 وقتال داو الاكرم  الا

 الا
_ِ 



 ف ظ
 تت 222222212222222 222522220220211 ب ب ناب ب

 الاطمن متادعد_:ءتدحوو « هنئاخأ الئان كتدعواذاو ؛ |
 الام نهد ع كديزي تيدنأ 5 هنا ٌ بس عع كنوعءد اذاو

 الزل غالا اككضو ءاواملا عاش هب اذوتتللا يعنارما# أ اهنمو

 الامبااكلاامحندرو ىت- 5 هل_.ةام طعنا :..ااهوخأو

 الالضءالناىفكسذن كتنم * امنافر رايك نأضي قسعناق [رئشو

 هدر وأتنأ ارمأةلود 5و ل ا سال رباط قدح ىلع م مم 4 عل تبذكهلوق

 هلوةىفريرح ناريس: ىفو ت 0 وهى ادا متتسال ع مانا ديسءانأ نا ىلع فئصملا

 لطعخالا لوك مهعينص ممل هلاق كلا ىلءانهمأ تا كلوسر اولأستنأ نودي رثمأىلاعت
 ساعلاو نو اورصموهو حا اهلا قار ءلابدلب طساو وتيبلا عطساو تيرم د ذك

 تاوتغتو ةقرلابر منو هوجن مجيزحلادالاو باص مما نه لو.ةدم وأ عا مساباب راو ليالاوخ[ةللظ |
 ءاظلا مهلاوطلاو 0 نيزتلان ءاملا ام تدنغىَتاا ىهو ه 4. .تاعمج تايناغلاو تاونمت

 هيقوامةتقناذللا نءنونلا قذح ىلععضوتلا ف فنصملاهيدهشتسا تيبلا سءلكى نبأ هلوةلي وطلا
 سنخالاهانعو ىراسالا . نءىأاهاكك-فذو لع عهلالغالاو ناري اذالاو ريم اعاد هلا ىلعد_هاش

 دنهنبور مت لتاق ىلغتلاءوثاك نيو رعو ال رارءإا لك اوريعنب ثرلا نيل سم لتاق

 خضب ىبللاو لولا بالاكل مود هءام مشسدلا خية هسعناو ب رعلاءاسو رنم لجر تهل حائسلاو
 دارملاوهوءاملا . نمركسلا ىف عقجاام مكارمدك,و ضو اوربا لوحامر 02 مجلا

 عجو وه ىلا لت عجتاهلا ىقتتو توتلا بكلب ءأم مسام إلالا في ذختو فاكلا مكب اكلاو

 هدمصقلا ه1_-هىفالا لطخالا ىن .اغامرب 1 ىئاطسل ان أو ىل-هان

 دسناف هل اوتار الل

 (( نسا نمىأوسلا ىننوزجي فيكم أ# مسهلعتب اوس |ساع اوزىفأل
 ((نبللاّنرضاماذافنأ ناكر * هياكل ىطعتام عفني فيكمأ

 اهلوأو ىلغتلاتونفال ةءوطقموخ آن اذه
 نزح ىبعمممىواطداو *ذلانأ 3ع 0

 ىسر اوعلذ ملام مدادلو نم * لبمىلعاو راح 0 0ك

 نثلاو عاس رالا لغتك ك0 مدخلات كلمألو "لءاولاق

 ندد ع نمو نامقلو مف تددر »ع دان دال تال

 نكسلان ءا اوراحالو نوكسلااخأ »* هلو _ عم نم مهاب اودفامل

 تديقلا يزعل تاق رن لاطو مظر كا تاسدوو ئوقدلاَس

 1 للا 5 مذ هاش ارا

 ا ءايدسأو هقدر يلا تنك لمءموه اوراح نم قم 57 نوعا

 ىعيادلا هيد شد ىذلا لما نسرلاو ىنعاومغرب و ىنم ماوزكيد .ملام ىأ اضيألثم ىسروماسفل

 تدمعا هلم هلا تم ناو 4 0 مسالا كلاي لايغلاو هلو. ةمرد_دمواوأطخأ ًاءاةلاباولؤو اهسأر

 لصومورفاملانبب قدتابسملا سول بانا ادعو خسر عجب هم“ نيع 2و هل هم نيس غاسرالاو

 مجلا تش نوب دو ذو هبادلاغسرر 0 هو هماثاابهنث عجب نعثلاو لل>رلاو ة-ملا ع نمفرظولا

 | هينف نيب ءاضف نوكسلايةي>رلاو نم 06 ”ىح غيفلا,نوكس او ريج لايق أن نكليقيل هلا لاذلاو

 ك9 سلا سلس رري7اااااا77ا7ا7ا7ا07الل



 انيديأي ىلا خسنلاازكهم
 ها (دل نكي اوصو
 ىطيقنشاادو# د

 كو

 ايلامح ل متن أ ىل-> رىرادأ « ىنتءس> ءاضغلا ضرأى ترمسناو
 املا. نءىوشلا ىند داح الامم 0 نكتناو ان.عتناك 0

 ابقار ىنامل مالست مطل « ةبةرركتلانأالارصعلا ى
 الانا ندا ال ناسا هريس > ثا دال" ىذار الا 6

 د "0 ناكلف ب ةقل) درع 1ث :ردوع سم 0 تل نا ل #«ةدئاق#

 ةبمقأهنالةّمرلا اذسهاث :رااو اىودعل ارازن نيرمنم ب سايلا نيةنضاط نيدأ نيةاب مد.عنا

 هلوشل ل-.فو هيسقلفةقرلااذاببرمنا تااقفاهاةسكساو همرلا وقوى بس ةعطت هكا لدور حب كا

 18 1ع قاغت نناكف ةهعهل تيتكف هر ةءدقؤعز ذل هءمصد ناك ىلمقو « دماقلا هر ىفانثءشأوي

 قدرط نصرك اسعنبأ .رخأ «ءالعلا نيو رعو أ هتءىور سايعنان ءثدج تن دل ىقةباو ردل

 ىننلا نءسامعنا نع. ةقرلا ىذ نءءالسعلانب , و رع ىلأ نع ىجمكالا نع ىيمتلارامسهنيوص#ا
 5 روبتلاو طراز الرد قاساب ءنبانع هدئسو ةمكحرعشلان منا لاق مسو «ءلعشا لص

 مالسالاءا ارعشن مةمناثلاةقيطلا ىف ى ا .دلان ذهري شرا ىذلىبصالال اق غرافلا

 سائلار أ نمهللاقف كالا ا دم هعندم ارنا يع رح: ةر را عفان نب ميهاربا نعرك اسع نبا عب رتخأو ب

 متاولقلا تعني ل..الازانعا ب 0 ىد_ءىننمامالغناالاال لاو :مرعشأ اد ١> عت لان الاد

 مالغنكتلو اللاوساةلارعُشأ اكن والاه هم 0 ربرح هانا
 ٍ رخأو# لمثملود:نأردق:الرعشاا نمايش>ولوةدتايدو رلا نكمل "٠ مح هه لاهقب مش ءىنن ند
 لاو لاقادح أةّمرلا ىذ ىلءةيداملا لهأ مددت سيل لوقد فاش )تعمم لاق م2للادبعنا قير طم

 نيف هلت 13ةمرلاوذ لا هذ سانا ارعشأ ن مىفاسغلل اقف نعلا ىلهأ نم الجر مل->ر قاىفاشاال
 هن-س>أامدّقرلا ىذرعشدُشأد نأ ف اكس دقلا أسما نا اوللاةفىناعهنال 3

 ري رحلات الةمترلاوذلاق ةاجاهملا ف ثال_ههللاف ةقرلاىذربرخىتالاقةد بع ىفأ نعي رتشأو «
 كتاوسن ىفءار ءشلا كرت اموةلذسلاّن وك ةهدق كمرحناللاق ليتنا لاقهللاو اللا ىنتمهكن* 3

 رعشلا تف ءالعلا نب ورعو ألاق ةنسزيعبرأ نعئنامو ةرمثءعبسةنس ناهصاب ةةرلاوذ تام اقره

 00 سارع ةمرااوذتام يء-الالاقو هشرلا ىذي منو سهلا سهاب

 هلوو هبماكتام هرخآ ناكو

 راشلا نعىنزحر بركلا حج راقو * ترصتحا اذا ىب.هننمحورلا ب رخماب

 دضتَأَو رك اسع ناهحرخأ

 (اججالطدش رآىردأاف عم“ » هيهءالىفا ىلقلابلا اعد

 دشنأو ةزمهادهاوشفهحرست مدع"

 ؛(الايخبامرلا نممالظلا ساغ: « طساوب تب ارك يءكتبذك
 هدهدو رب 1 02 لال زل ءدبص عاام اذ

 الاصوو هل قربأب تعطق هن امدسعب خلالاب كا|َتْضرتعتو

 الا اوهالاك: درب تامناغلاو 3 هدم < افءورتمل تاوغتو

 الاوط ءاوغلادب ند_صراببس ه« ايضلاىلا ّت تاوثه نمنددع
 الابخّر تفابك كلياذت هب ىرحاذا نهرككت أر نأ

 الاقمنيلقناتان-بسحملاو ©: مسمن ,وهنل كلين هللا

 الاذم كةءنرمع:تاذماذاو عيادهاش كر آرام كديعن نحعرب

 اذآو



 ةأ
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 اهسفنبامترايز نيئيش نمير كشلا تاثف سؤنلاسواسوو ىلقلا بد او ىنءموخل اراطور ازلافمطلا

 عطق واهد_يعأت نكحو اهئء#زود فمك ل وقأو ىف عجا رأت رص واهنارأف ىنداتءا مئاناحو

 طرشلاةفاشا
 فل ًادعن ىهءاهنو كس ىلءىهأ ةوقبدهشتساو قفرو اني وي ىثةامنوك عم قسشموة#فاك
 نيته رولا ناك نبصالا ىاىأ هلداعاا ىهدذه ماو هناقو فطعلاواو ىرتاهط ءارحاماهمةسالا

 ريم ىأ مدقا هود _ءتاموهلوقو رد_هملا لع صناهعضوهو نوهالا ث دن أتانو هلا ريغصتائ,وه ار

 افلصحقحءادأوأ مامذءاضقلا تراج تا اذاامتاواهعب واهاع وأ هماعوشن ه

 مردلاو رد_صلا ماظءسئارتلاو قايط اهنارت ضيباهئاوذ دوس هلوقىفو برعلا ةداعىبءاملايذأ
 ْدّشنآو ممل اول هلا تشن ل اوطلامعلاو [هءاعمصألا ةرثكدل اف محال ىتلاءارانوكسو همهم - 56 35 -- آ1- هب 6 - .

 ((رقنم نب ث يعش مأ مهس نب ث يعش # ايرادتنك ناو ىردأام كرمعل ])
 كلا ىلشرلا معن هاغمدي رن هل ظ:> نب كللام نبع راد نب لش مني سدقلا دمعنب رفعي ند وسلالاز_ه

 للي ةوءايلا مف: رفعيو ىع اىلهاج وهو حارلاوأ هتينك نوعسدنبالاقو حامشولا فاك لش مئانأ

 هقمطلا قمالسنا هلعجورثكملان سل ةياها+اءارعش نممدقَهرءاشلادو ىناغالا فا ماك يع

 سيقنم جانهمهسو مهسىن.نموأم ممم مهنوك ىفكشوءايعدأم-واعفر نه نب نم م مقنم
 فيجو <4-لثملاب وهو تنشأ تملا آل ماهفم_بالا ةرزم_هفدح ىلعتددلاب هر وسد عشّتسأو

 لوعفمو ىعست ىأف وذ هري_خادم.م كرمدءعلو ىرمعتلا ىف ىركسعلالاق هد_>واانهأو روم

 عضوملا فاذكو هربخ مهسنياوا دهم ثدعشو مهس نت يعش ه رب دستوأ ثيعشهلوق هلجب ىردأام

 ةليمقلل مسا هنال ف ةرمدلا عئلوأت رو رمال تِمعُش نم نب ونتلافذحامتا وةدصال ريخاموءفن اق ىناثلا

 "”ىدعنةيلعت ناز ولن ئةمارح ين د> ب اون نبا هرخ 1 ةثلثاان تعش ىدم لالفاتؤملا ىف «هدئافإ

 دشنأو مدفرعاشةرازفنا

 ((ايداغو ىلهأدنع نماهبا ىلع « احورتسم جردمزوع لوقت
 «( ايوان ويلا ةرمعيلاباهل كلارأ © ةموصخو: مارصملانةجوزوذأ ل

 ((ايلامواعيجباسنهدلاةبثكال « ةري جيلها ن الاهل تاقفإ)
 ((ايضاق موقتلاةنبااي هيف عجا رأ * ةموص- ىف نررصن أ ذمتتكامو

 ادتءموهو ىماذا ل>رلا هب ردن مردصم مما خفد ب ردملاو همرلا ىذه دمسصق نم تاينالاهذه

 هيصنو ىليالا ىلا سما لاو ز نموهوحاو رلاب ملا نمزلا ىف ب هذاذا حو رث نم عاف مساح رترثملاو
 احورتم ىلع فىطءايداغو حورتعقاعةمدس:ءنمو زو عدةص ول +اواانىلءادتمااريخو لاخلا ىلع
 ركن أنمىبعدهاشءاتلان>وزهلوقىفو ارّدتمتنأريسةوذورالال وأ تهذاذا اد غنموشو

 ةنرصب كارت ناك نالاحاب وانو فراظلا ىلع ىصن ماعلاو ءانالد اجو زةأرملا ىف ريومشالا ناك ناو كلذ
 ةريجلاو اهاو باو جالزيصالاد-أ عوقو نمهتجو ااةرالو مقملاةثاثملابو هو نان لوعذالاو
 دال عضومءانهدلاو موكملاك ع متجا لصرلاوهوةثلثما,بيثك مهجة بثك الاو راجل هل عدج م1 ارمدكب
 ةديصقلاهذهتا.:أ نمو روصقم:تنبلافوهورمدةيوةعمب#

 انناكم”ىلعاي_ثغم قربأف + 2-4 ةيمهحو نم ىرأ تنكو

 اينامتمأاءشعلا تيلص نتنثا « اهترك ذاماذاىردأ اف ىلصأ
 ركود ٠# تع يت ا حام . بعدبع كتارا شككت هس دبل



5 
 اومرحامنوفاكلاو هريشعلا ىلع 0037 مهري س غر حاماذا نوعس اولا

 عرم دا هدا مص نم ”ىنمارك انو ع ةبم اشتمهاذا نومعاطملاو

 مهم قلتاذاءاقللاىفو * مهأستنيح ءاطعروكلا مه
 مزفالو ليمالل_ءلناسراوف 3 اهئاوك ىناولاجل محلا اذامهو

 مسه ىلاام>م_هديزبالإ 01 مهري افايح مهدعي ىلأمل

 ميلاد #ًاماذادام راامج * هلئاعة واح تف نممسوف مك

 مدخلا اهغاسرأىف لاو ىدأ د اوعج امد ءباتعشةقنو ردا لاتنألا

 تنبل ١ ف.طللت مذ

 مأسلاونءالاامتضوبب رقثلا نم #* اهظرس ىملاوا ب ىدهعناكو

 مدقاشل وديتاموانب وهلاىدت » اهمتراجت يب قأتفيلاكشلابو

 اًسااازهاهه دركدالد ءاع:صواغو قاقااو نونلا مكمهتو هلوهملانيعلا وهمتملا نيشلا مك: بوعش

 ّن- االواهاوهأ العأىوهتسلىأ ىنمىوهدوعءشالو هلوقو هنطوىلا نو نعلا أن يح

 ىتلاةياصتلاةيداغلاو رطملابوصلاو نعلا نم نام>نيهك!ءدقو نوثام هنن شام عك سنعو اهنلا

 فرصت مةدالسةك ٌآ همهملا نيشلا فو هرزمهلا مضد ىشأو لاهل عضو مف ءرطضتو هادةلابرطت

 حارس لاوو ءدهاوشف فذصملا هلاتاذك# ميثكلاى واطلاو هود .وذه مهجن اتم مهو فرمصتالو

 حرصأاو درا ملا باصسلا ءارلا ديد شدو هل ههملا مذراهدا سدو لاحم اشو :.رلل تيهزيعمو هلوعتم

 ىأ هلوعتم قذ-حقاتو و هراءتساف دالبلا عاطقا ىف ل هأو عطقلا ءارلا خفوداصلا نكن

 ىذلاسراغلا نوكسف مضب همه عجبءاسحلا غو هموم در لاو سان>ممءمهمقو ءادءالا

 ليملاو ةبادلا نمرهظلا ىلع أو هو ةثلثملابةيثاكعج بئاوكلاو هسأب ةّدش ن مقود نين مىردال
 هنادلارهظ ىلع تشالىذلا لقو ناعطلاد:ء ةيتكملاه حو نءضرعء.ىذلاوضهو ىلمأ مج

 فايضالاريثكدامرلامجو ثنؤملاورك ذملاو ع+ اودحاولا هفىوتسدىازلاو قاقلا مضن مزنقلاو
 لدارانلاد#أىأ نوذ#ةدج أل وعفمو موقلا عمرمسملا ل-تديالىذلاءارلاو ةدحوملا عن مرلاو
 «مهرك ذاف موق نمبحاصأ امو هلدب ىورب وبلطلاىهتنمىفو ةساجلاقاذك تببلاقلأل هلوق

 تاقيطىفكالذكهاو رهيب نبا نام :دااهذرو 4م في رحت هنانا.حو امك والامن ءاءدر وأ اذك

 لصتملا عقوم لص ةنااريعكلا عوقو ىلعةاحنلا هيد هشتسا دقو ءاغلابالاوهئاالادريملا غال دكوءارعدلا
 رك ذيفاموف هموقد_عب نمسمحاصدامهنا تملا ىنعمو ىلءهدهاوشففنصلاهدروأوةرو رمذلا ىف

 نمو -منم عم-نالوأ م 1 نءم-هرداقت نهى رباملامإهءلاامحدم .وةموقلا ك-ئ؛اوأ ديزب الإهموق

 ىزوجيو مهري_>ًافةءاورلؤالاديردو نا.سللابىفاشلا ىلعو باتلاءلوالا ىلعركذ لاو م_ملعءانثلا
 ىلسصال !تاكودي زي لعءاق مهو ىنألا باوج ىف ب هنلاو بحاصأ ىلعافطع عذرلا مهري ًافو مهرك ذأ

 ابحمهنو ديزي الإ لوي نأ ن مانك-غ”ناكرعاشلا نا ل-يقدقو ”ىلاامحمهنوديزب اللوق نألصوول
 هذهاوىففنصلالاقو هرورم :ىملهةلانوكالف زعاذالا دمك لصفملا ريهملانوكيو هب مهتىلا

 نآزوجي هناللصتاا مها ديكو لصفتا ا مهن اوكتورك ذلا ىلا ع.جارريعتدي زب للءاق نا ىد_.:ءىلقحي
 اريغاموق ىأاثعش ةأسها ىه و ماذا ىفىأهسقد ورترازهلود لصتم لكل س دخلا 3 وفرملاب 1 1

 رئازلالايبناىأ 0 وق دانا واهغاشراو لب زا وم ساوض لدا ىأى ->اون ىدل



 د
 زق س©١©تسل ل شبس ةعلاو

 لال طخ الاف تلةرعشلا بق عنب قدزرغلالاقمال_سالاق تاق ةياهاذلا لهأرعشأرب_هزلاتسانلا
 هجروخ أ اررع_شلا ترض ىناذ ىنعد لات كسفنل تك رتاق تلق رجلا ةةصبيصدو كولملا حدم دم
 لبق أذا برعلاراعُش أنو ركاذ-:.موق عما سل اجري ناك لاق بدسملا نيدمعس نع حبش أو « ىنانالا ىف

 نريهز لاق برعلارعسش أ نمسابءنااي لاق ساجا_لةرعشلا,سانلا ملعأ كءاجدقرمص لات: سامع نا
 ونبمه لاقي ناةطغنمامو5حدتما منلاق تلقاه ىلعهيلدت_ست امش هلوونمدس:لهفلاق ىلل”ىبأ

 اودعقاذا اموم.4ةالموق « دحأ نم سعشلاقوذدعة.ناكول لاقذنائس
 اووطَسح هلام مهنعهللا عزت ال د معذ نم ناك أم ىلع نود س#

 نءتبان نبناس> نب نجرلا دبع نبد# نءوص“ان بد قد وطن مالو دومزخآهج و نمهجوخأو
 ضم ّض مده دعبأ اوارعش مهن سح ان اك لاقاري هز مّدَق نم ئاعث لاق لدم سنع نا نءةمرزكع نع هدأ

 لاق هر عش ىفالاثم أ مهرثك آو حدملا ف ةغلايمم_هّدّْشأو قطنملا نمل 2 زيثكل مهعجأو

 لات مزاكلالوضةني>داملا نعل اريهز ناءاسهالا ضعمل سدة نين ئ-الالاتو
 لت مئاناءانأهثران « امتاقووتاريصخن مدام

 هيثرت اس: هت أت لاقري»ز تاماملوتاعث لاك
 راضغاا الو مقلادسقءالو « ايشءرملا قت نال ا

 راذ-1اق>دةوهيواس « ىدمأف هت. :مىفالاذا
 رادقداخمل لسد نماك *» موب مايالا نم ماقالو

 ريهز ل وق نسا< نمو رضخ أ اقزخه ملء قلعه سف: ىلعىةاذا مه دح 1نراشنلا

 بوذا مّركلاركحذالو «امدءنغضلاىذ ىلةثكتالو
 سمغملاب كلل هسمع نعالو * ىدس قوساع هلستالو

 وللا نع هوح>ولا هربت 5 ودعوأ ىددصو كت ىتم

 سائلارعشأو سدةونب هل مم5سانلا عش أ لطخالا لاةلاق ىنئادللا نءىناغالا ىف حب رئلاوأح رخأو#

 ىفريهزإ ناك لاةىنارعالا نب نع ىناغالا فو ىدي 3 ىف لج رالجرسا_.:اارعشأو ىلسىأل "اند
 ريس و ىعكهانباو ةرءاش ىل”هستخأو رعاش هلاخو عاشو *و ارعامش هون ناك هريسغل نكي لام رعشلا
 ىل_مهللأ لوسرناىرخزلازب زعلا د.ءنبد# نب مهاربا نعحب رخأو«هرعاشءاسنكلاهتشأو نارعاش

 تام ىت>ايب كالا ف هناطيش نمىفذعأ مهللالادتف هنسةنام هلو ىلسىبأ نيريهز ىلارظت م-وهيلعتتلا

 لوق. و رعشلا ىفةنب ص لضةرهن واعم ناك لاق عازل ند نءتا.ةؤوملا ف راك, يرعب لا عيوشأو
 دشنأو سوأنبنعمو عكه نبا مالسالا لهأر عشأ ناكو ىلسىبأ نبريهز هبا هاملا ىلهأرعشأ ناك

 (( عاوز الاوهمأ ءانوومأ « اكلامىدقفدعبلابأت ساو

 دشنأو هريخ مهاوو أ دةيموهو فرظلا ىلءبصننأآلاو ديعبلاىناتلاو هلئاق مسم

 > ىنداعم أ ترمس ىه أتاه ىنةرأف اعاتره فءطال تمهل '
 ىضأردسلاها ىاغالا فو دقئمن رار لمقو دةئمنيدابزأ ل-.دو ىلح يدان زل ةدمصق نماذه

 اهلوأ دمعس نب دارملا

 مقنالو ب مىوهبوعشالو 9 دلب نمءاعنصايتنأ اذبحال
 مدسةهبتلحاد!,الواسنع * اهب اردهادالد بحأن لو
 مرطضترانلاالاّنهاَةسالف * ةيداقيوصاخرأ للا قساذا

 مضههب ناتفو ”ىثأ ىداو * ةدرابعيرلا ىست نيس اذبحو
 لل سس سس

 دهاوش ١



 ا

 ءايلاباهدلعو َنملعهلصأديز ولات اهالعو نهالع هلوقو 2 رشا رأى وتخ ]ودق

 اا مهنا لاقي نأ باوصلا فندملالاتو اذا اا هايقام حوتفملا:: كحاسلا ءايلانوبلقيث رت نكللو

اق مه داق ىلع مدفا بر كودك ل اذا تامل ىعمو ىلاو ىدلو ىلهفاأو ىنئالافل أن ومزتلب
 .: عفر

 هرصاةتاو ماو ريعبلا ع 0 ل و تقحاتثءاميوق-ددشا اوك دوا ىل نا[ -ر

 ىنثموهوأر مهمل اهل ىلعحانب لعاقا هانأ اواقوذ<حدمانامدتو ة-عيرمسلا ةم>اثلاو رازالاد مو

 نغلب لقي لو اغلب دق هلو ةل عاهانأانأو هاي ناوي هاوق ىفثلل ذ 0 -فواض ًاهياع

 هلبةددثنأو .ميغلاىالىرهوجلا ءازعوتبوث رزسرلا نا لمقو هدهاوش فتم هلق
 مو مو اهاو اهاو و م + اررل اهاو

 0 [هاب 1 ا ىذرت ندع اهافو انلاهانمعتملاب

 ْ مركلاا اوذحلاو يتلا او دوروىل“ ادهاشاو قرح قتددلا اهاو اوه فاكر اد خلا اهانأن ا

 ا الر رجم نادل ناك اذار ا مكبرة لج لاس تر ءان د" الاب نانوكم- لاو 0

 فرمشلا مهل ءانآ هلع نكي ناو هسة: لجرلا فنانو كم لاومسحلاولات فرمثلا

 د مأ د |هاوث ى3

 ور 2251627 571144 20 02 2 7 0 1 يس ص سس ب ب ب7بسل

 عئاسن مأ ندصحلاك موق 00 ىردألاخإ فوسوىردأامو) ددسن

 هوو ىلسىوأ ن نب ريهزاهدمصق نماذزه

 ءاسااقمداو هقلاةنهف « ءاوس+لاةمطاقل !نمافع
 ءاوسلا اهفاننو 4 ١ ىويسد 0 0 0 اهنمو

 ءاقين بس صحبي سو دع 0 «سدأف ءا ل كك

 ءال وأ رافنوأ ناد ع * ثالث .ءطقمق اا ناو

 اوك نياك تول 00 ىحر تح طاقم ؟ل!ذذ

 ا دسصقلاو مالا كلابوطالاو انوطعأ انو رأو نادطغدال_.ب 0 سرداؤء

 : عطقملاو 0 انضعب يق .نالءاقيو ءاوسدلك ىلا هنمو لدعلاو فهذا رك او مظلم ذلاو

 3 لضفلا دو ةدسالوج النابع ةنالجرلارخ ادب نأو. هو در ذانلاراذئلاو هدطقت ىذامال

 1 موقلاو نأ ىنع خفة دقو هر هرج امك لاخإو نيبلا اولا مالا ءالل كلاو هه هر دائما. نمرُك اب

 ١ فصإلا هدوشتساو ءاسنلاب همف ولا هلل اعلم الذ ىلع تيبلانىرهوملا نا ءادقو مهفءاسناللاجرلا

 ٌ هلو سنلل هيقدر هلا نآظثيحىرصتلا نيالافال_نييعتلا مأيوا هب سلط هتف ةرمهلا نا ىلءانه

 باكلا ىقهداعأو ا.ةو_ةدمو قوس نع يجاملا لعفلاب لصغلا ىلعهيا دهشة نحسلا فرح ىفهداعأو

 1 ددبلا ل هأهيده ساو لعسقلاو سن ا فرحي ,هسضرتعملا اجا عوتو ىل ءهباده شت هم ىفاث )|

 أ ىف سلو حاملا فلا نيسلا مضي ىلس أن بريهز جب ةدن اق 00 ىمأا عونلا ىلع

 : ىنبنم ثريا نيو هنا ءارارسسكت حاير نية - عما ىلسىبأ مسأو هريع ع مكلاب ل 3

 ٍ؛ لوقيىذلاس انلار ءثالوقو ار لعمل ,الباطاتا نير ناك ل هد

 ا نادر ردزءالحاشولا ىف قو داعست:' ابب> ا دىبإ هعلا نعكمداوو ةمث الا تاسبالا ىلا رستم ع نمو

 0 كار ريو أرم هز ةينكا
 نءهد:-سريهزناوبدحرم# :ىفسلعشجرتاوو تعب

 1 نبأ ع

 ناكلاث لاذ ناكعريهز لاق نب 358 :موملاريمأاي وهن ا 0 كا ا ًارعىللاتلاق سارع

 : قرب ىت ج> هن _شناق لاق لاجرلا ىفنوكرالا ل جرا حدعالوهم ا ءدننالو مالاكللا نيد لظاعنال

 رعشأن م مىلالت 1 ن7 ك0 ءاكربأ تلا سواوبجا باعثلاتو همانشتاو

 "سانا



 0005-١ 5 د ز ز ز ز ز ز>ز + ز>ز 1| 1 1 12زةزذ ا 06462ا11ايا6ي6ا6ي6ا١

 ءاحلاو همال هامل هالو حاصعلا ىفلاق صرقلا طوقس دنءاهولص ىأب رغما ةالدداو رك هنمو ناك 1

 دشنأو باو نير غلا نب ةعبب رن لطخالا يدا نبل طخالاو قدزرقلاوخأ |

 1 يع م مم ب لمع جي يووم وم د ع وموسم ح صحا ويس يعمم ١ حو ممم ا يع و بج سم مسوي ضي وج

 5ع

 رانلاىلءىلوب مهالاولا# « مهلك ف ايضالا عنتما اذاموق

 لاةنأبرب رس فاعشو
 الاثمالا لثتوهتساككل> ٠ ىرسقلل خفت اذا"ىلغعتلاو

 لطخالات يبلا اذه لاةنيعم نب ىبحي نعي خأو هب نير عشلا نيب كرظناف
 لامعالاحلاصكن وك ارنذ » دست مرئاخذلا ىلا ترمدفا اذاو

 رعد اريرج أ يزعلا دبع نب ريع لأس كامل ادءع نبناملس نأ ىتعلا نءىناغالا ىف حرفلاو أح يرخأو#

 عسوارب رحناو لوقلاهر فكه .اءى.ضىطخالان لاق ك.يفعأ الدتلاو اللا ىنذءالاةفلطخالا مأ
 فاتؤملافو لطخالا هللاو تلضف ناملس هللا تنبأ ارث ء>ىلطخ الا خابدتو هلوقهمالسا هيلع

 ىشاجلالطخالاو ىضذلاىطخالاو اذ_هةءاجءارعُشلا نمىطخالاءنوههلاىدم لاف اتخلاو

 هلبقو تايورلا سونيتلاديبعلوه
 هس خنومولأو نمل « ىذاوع "ىلع رك

 هنييونج تارشانلا © تايهانلاتيدعدتتلو هدا
 هنهمهنل تثدوع را امو 5 داشرلاىلاتد وعرا ىت>

 تببلا نا ةءوده.ةدايز ىفاغالا فو
 ه:كمالمناطتالو » نعدف.ث نمديال

 تقو ىأ ةرداملل هناقديد_شتلا ركفال ةرك,ءاجحفمةختل ابرك ناقن مناك دقهنا اصلا ىفد ردقو

 تربكو الذكى آف وذربخلاو نا مساربهذ لءقو رعن ىنعناو كلذك ىل.ةنإ فو تكسال هذهمولأىف
 تايقرلابب ا زاخلا لهأ م ىرصهاعلا ةعبد ر نبشالام نب عير نب سيق نيهثلا ديمع# ثا ءابل ار مسكي
 روهشم هير منيلاو هلتاّدج نال سحجلا لاو ةيقر ىع-تّنهنم لك ةوسنثالثيس شت هنال
 نءءاطعنبدلاخ نءرك ا سءنباعيرشأ»» ناورهن. كاملا دسيعو ريبزلا نب بعصم حدمرعشلا ىف دوجلاب
 سانلا قرأ هناق تامةرلا س.ةنبارعس ورافق رعشلالوقتنأتدرأ اذاةدوارلادا جى لاةلاق مدقم

 سبق نارعشأ نم ىحاسم نءلفوت لأس هنآ يسملا ننديع-س نع اسعنباجبرخأو # رعش ىنثا 5

 تقدص لاةرعش نينافأرتك أس د5نباو لزغلارره_ثأة عمر ىف أن الاّقذ ةسعمب رىأنئاءأتامقرلا

 اهاماغدحلا فاعلا د5 د

 هلود5فلالا, ىنثملا رحب نمهغل نم رداونلا فىارعالا نبا لاق

 اهاوقح بقحانئءددشاو « اهالعرشفنرلءاولاش
 اهاةءاغد س2 /ىفاغابدق © اهايأ انأو اهانأ نا

 نعأا لهأض عبل لوغلاو أف دشن ضفملا لاق هرداوت فى داصنالادب زون لاقو
 اهالعلشن نفالعاولا3 * اهارت .كحارصواةىأ
 اهانأ ابجانو ةبس.جان * اهاوقةد-تةحانئعددشاو

 ةعنص نماذ_هّنويلع طقنالاقف ةدميعانأ تايبالاهذهنءتلأس متاحو أ لاقمث ثيءلا اهايأنا
 ةزمهابىدعتم ومدْلا لشهالاف عنترااذا لو شدئذل|لاشلاس ب و ةباشااةفاثلا صوختلا ىللضفملا

 هد_هاوش ىف ف:هملاهلاةنيس وجو نمن1رم كلاب هتاشةماعلا لوقف هيتاشو هتاش أل اقف ءابلامو



 ني

 ءامخو ةسفرطق انءلع كاذذامورلا ةسينك تناكت مل

 هم وعدم - ؟رذؤوحاهدد>ا و رقبلادالوأ رذ "اطأو 7 ارطت ىلطح الآ ناكو 0

 ةسسن5 :كلا نهار ناللاءاسنلا ن ءئالذب ىنكو ةموعضمو 4ه4->- ومهم ةمه6لاذوه-: 1

 مظءللتوذ ءا سك ةقرطقلاو سلا عمى وكما ىلع لة ديام لسمو قف ورلا 0

 هلبقام4.فلمعدالفرذصلا هل طرمث !!نال. نه هلءجم<نالو وذ نأش ااراسعف تيم ءلاىفنإ سلو

 0 لا هو 0 الا #ةدئاخإ ربا عضوم ىفاه زو نمةللاو

 تاموادنا 220 هلاتمأ لمقو هننثالوطللبقو ال رطل رو هيسقاف هيفسىأ مالغاب

 مه وةنواعمنيديزب , كدمو مهل مول !١هءاطقن او مط هحدمل ةيمأىن ءافاددد ءامتت ناكر هنت ارمصن ىلع

 ورعو أ ناكو هنعفقخالو هللا هجرالت ام نأ ىلا الد وطار 3-1 ءىعو هازخأو هللا هذ كاك 40 رامتالا

 قد وط نصرك اس عنا حبوخأو «قدررةلاورب رح ىلءرعسشسا|ق هنومدق داو سنو وءالل_ءلانبا

 دقلا هن دقاناام لامع ارعشلا ىف ىد_:ءامىفرم_ةرب رل تلقلاق ءال_ءلانبو رعب أن عىم“الا
 لع اه ايءازتحاانلفأو كولالا:-دمأو ضار ذالانامرأ ةينارمدتلا ناو لاثد الام ىنممءوربقدز رغلاو

 لاقسو رع ا طرا دلو ل لاق ه.ةرلاوذف تاق ضم ءلاءانسنلا ىدعيربإلاو رمثللا ةةضوأو

 اذاهمن ءنارمدذلا نب ,أو ااذاهغا ارا نناو ترختفا اذاىب هلال سال ارهش أن هقدز رقال ل فو

 بهذو بيسنلاب ا اورلاضعدلاتلات ىوخ 2 :ولا قدك نيدو نعح رخأو# حدتةما

 نملاق فارمضلا ىلأ نءحبرخأو « راغفلاقدز ر غلاب هذو جدلا ءلطخالا هذو ءاسلابرب رج

 6 امص ع نم كال دبعل لطخالاح دم

 اوردقاذاامالح آس انلا مظعأو 1 مهداقتسب ىج 5 ةوادعلا سعت

 ارك اذ لاق شا.ءنةلس نعي رخأ ًاو«اباطملا بكر نمربخ حسا« رب رح تدب نيد و4 ؛.ب سانلا لثم

 لوقي نشد هلت دب لك قد !لططخالا لع نعل اقلاع لطخالاو قدرر.ةلاوارب رح

 اللا وس+ نوم لائرلا حدس 2-0 1 تحوانتح ايرلا اذا تاعدقلو

 الاطبالا لة ةنو ا 00 انعم ضل طيبعلاب لسن انا

 لارا رم د وار أ ملايرلا ذل تيلع د كحقلو ٠" نام ولو
 لاح علا لاك 5 انهم # ضا طسيعلاب لانا

 قست ًارعشأاعأرب ركل .ةلاق# فار اللا نبأ نع رأوه نرَولا كلذ ريغىلءناكوار عش اذهناكو

 الاحأف له لمكاع# ر #« الالطالاة مار ةادغلا ىح كلوق

 اهياوجيىفلطخالا مأ
 الامحخت باد رلان ىلا 5 ا تأ 0 0

 الاممالا ل ثةوهتساكَح قي ىراسقال نضتاذا" ىلغتلاو

 نكءاوامهلثم لطخالا نكم للاقف هثالثلا نع اراشد تل أس لاق ىعت دل ل دعو حج رخأو»

 لاقلاق هم نب ىسنعن ءىجعكالان عدم شابك قب راطنمحخأ و« ةتطرف وهل ثرصعت ةعيد ر

 ىهك ةرعسش لذرأب ىلا 8ونوكر ءامض دوحأب هنو رب رحةسدقو ىتدقن مسىعأت ءأرام رطخألا

 هشتاق ااءاصو

 راعلاو لذلا طاير ببلك ىفو ه«» هلعمىل_لنا طايراث.ف لازام
 داغصاو مغر ىلع نيثك املاو * اوقلخامنوهلارادءنيلزانلا ١

 0 ب سس سس سس سس للا 'سسيس سي يلب لسلعلد
 101 م

 ىو

 مى



 قيد

 امم عم سرأ اوفاوعفال اذا 01 ادهعّنماوعد ىلع نذ- كك

 اير مدي دلل ىف يسأو ' « اضينوانادبأ نياتتلشل
 | الزتما نم ملزن لوي تاقلعملا راش لاق_ىلتقلا نع ةراعتسسا تبل ىف ىرقلا نالعتايبالا ذهب
 ١ ةديصقلاوخ آن مو: انواتقتن أل ل لمدلا 8 ل153 فايضالا لزنكابس رق

 امم فسار -ة:نأاهبأ دي اةيسدح سا أ لامار كالا اماذا

 6 همه هولاعضرالار دو ع 5 ءقاّض ىت>ربلا ان الدم

 اروبا شكلت نحن تاو ِ ملء ىصضأاموأ. ةدلاال ة

 ايلا كجاو « نس نيالظ ةاغب
 يو رايك 2 '# اماطذ اقل ع. مضرلا غل ءاءاذا

 | اءلهاجلا ىله>قوف لل هجف « ان ا ناهس لالا

 | | ركيمهدر 0 جا يش عوق سال اور 5 ىلا بلغت ىنب نم سانءاجتاةلعملا حراشلا#
 ااركببرمل تلغوت ندع ادايشلل الر نود م سل ةالغلا ىلا اوعجرف مهت:ناكىذلادقعلا

 ا كالذىفا 0 مك مم :نرشلادوعتنأ اوفاشو ركن :مه تدع ساو

 1 موثاكق ور عدن 0 وعي يدل 6 0 هو رد لان باوهو دنهنب و رع ل اا ىلا

 ! | هزا- نت رداد كنأو مجبر 2 وابا :مانأابذ ذر الاكرا هديهقلا هذه «سا<ىف ماعد مس

 8 هدا تر ا اوءوثلك نور عات دمدقنايغس أ نب 7 نواعم لاك با أ اهنسانتنذ عاق أ ىتا هدمصق
 1 نيزيهز َنةعمب رن كلام: نبباءءنموثلك نو ررعو ارهد ةعكلابنيتةاعم اكس رعلا خا

 ْ 6 ىههلوق دوسالاوبأ هتينك حاشولا ف د. ردنا لاق بات متْعَن تورم بيس ا

 أ وعر وسلا امس :.صصأو نادل ءادلاقبو س كلان مصأاو كمون نم هىهتنا

 1 جخفلابضيملاو رةئاندءمو هو ماش ااه رهن ردنالاو - ار رت ةانعاا درت

 ىتلاءامس ما عوردلا ص الدلاو ةعساولا عردلا ةغباس لاو دولا نمسرتلاايلاو رفغملاى قوة

 || نمىعدو دسأىنبنمالل.بحامطلاونبو ةعساوا منا ىنعباسنم ىنثتام نوضعلاو ماهل بزل
 ا 0 ا او خلاب ذاملاو عراضملا ىفاهعذو نيعلارم.كانوقشتو سدقلاد هع

 1 ل تك كلانلعىأ ةبيتكلان ليف ا ل ئسلكن مطد ىذلا نوع طااو هقرو طبذأىرب

 ! | نوكسس كالملاو لاجل او نسما سسملاو حب داوهلاىفءاسنلا نءاعظلاو بحل حرا ءلرعتاك عكرعت

 | بصن : يناضل ببي حر سن ود مظلا فسلناو فلك ماسو اهرم كك إملا ىف ةغاماللا
 ا ىسهنلا باوج فعالا دعب عراضملا

 (هددشملاةروسكملاٌنإدهاوش )ل

 ((ادسأانسارت - 2 قاف امنع كان د نكت 0 للا خجةوسااذا) دشنأو

 ا هوط عسب م كلان ىطاناو ىسللان م ةةّئاطاهرمنكو م1 | زر خطساو ةعس رى أن رمءاوش

 !|لاق دس حجبئيسل ناكسابدسأر سراح عجب ساريااو هةيةخ ا نيمدلا نبدام ىهو
 أ | هغاىف نيت ؟زملا ىصنتنإ نأ ىلعه-5 اطهيدهشتساتدملاو نيته :د_سأ نم فذ وهو ىرهوجلا

 : سهأ ىلع - هاش تملا فو ادسأمهاقلت ىأة- ااا ىلع بوصت اردنا نأ ىلءنو رثك الا هحّرتو

 1 2 ماالابب طاخما ءارر ءودبملا عراضملا

 م(ءابظو ارذ اجابف قلي * امون ةسنكلا ل خدي نمنإ) ْ
 ءابه ىمعدراصو عيد ىسهف «|عأرذاا هوت سذنلات لام هدعب ولطخالالوهإ



 همأو ةد-مبعىلأ ل وو

 نو ردد ءادلتا

 اخ هر كلا و لا

 ىذلا باوصلاو ضخم
 نب سا ءعنا هد حال

 همأ هةعهللا يدر ساده

 كاذب رذفا و هيضزءاد ومس

 ىلوم ىلا حاس نيحابر
 نيحري رح ىلع 4-ان ىنب
 هل وق هعلد

 9 اوحاطتال
 لاو مهم رك أ غزلاو
 0 هلا مذ سن نب حسو ربضغف

 هر را و

 مهةص ىف مقالنا زلاق

 الاطب انصاخ مت دقال
 افارسش *؟ الآ راف دف

 لاطبالا بر هلا ناعص# ن

 سأ د سه نب سابع وسيم

 نيفاةخهعنباو ىلسلا
 ناركذ دو م
 ى.هتاتام هر زو-متاهمأ

 الا م ءاليمأ

 ىطمق:ثلاد ومع رج أ مشلا

2 

 ا رب تت

 مهيفتناعف اوفعض او دجأ اذامهنك 1و؛ ناوم يللا يذلا ا ىباري الا بال دو نو:_سلاموكلل تلذا

 نآحاضدالا ىف ىمراغلا م كلو عامضلا مرمف ثد .عدف ثاعينالا ع نءافاعضاو سل وقنا ىنءملاو عامضلا

 ركذي حصل اهو نيسل
 هلوقلبر 115 ةقنؤم سلا نا ىبءتيبلا اذ يدري ريسذت ىف ىواضمدلا ب سنسا دوو 4 هثاومدر ةكاوثنوؤدو

 ءانالاىف عرك لابو مقلاع ىلم ىف هو ةعرح عجب عرجلاو حالصالا تمكسلا ناهي هشتساو اهنم

 هملاظم ع نملاثي عداواج ةوهمسلا نا هلل ىزي رب“ :لالاك نيةءرسوأ ةعرسهتمبرثا ىأنيسفوأا سفن

 امارها اوشىفتدملااذ- هةصللاداع دقو هسفن هحاعشو هتدارا ن ءهتعطقب رات ءاجاذافدر ريام

 نيسايعلا#ةدناق هرب رقت مُدَهَت 6 ناّمك ى مهل .هيفةعقاولاام أماسقأن مسيل لاقوديهشتلاو قلاب

 لدقو نلضفلاوأ ىملسلا ماس نب هم هين ثر 1| نب هعاور نب س.ءندمء نب ةثزاح نب ضاع ىأ نبساد ره

 لاق مهتم همال_سان ببدس ٠ نو مومواق هشاؤملا نموشو ري_سد ةكم فلاب قمل -سأ دمر ءامؤيحلاو ١

 ارمدكت 1س لا و را ار را م ةيدحلا هن :سالومسا فضلا

 ونب و ر متو ءزحو هقارم مةوخااضدأ مالو هر !اديرسشلا نب ورع تذب ءاسندلا ىههسمأو ةديبعوأ

 ىفرجلاءذن مسانعناكو مهدوسأو مه-سر ذأو م هرعشأو م هره أ سابعو رعاشم-هلكو سدا مه

 نب سدو فوعنن راد .ءو نوعءاظم ننام كو ناعم نن ةووية_لارك و أع الذكو هماهاجلا

 لؤوت نهقرو و ةعمسر نب همشو ناعدج نيهللا دعو 3 *|هنب بل طملادب عءالوؤ هل. واهم“ ردو مداع

 ١ بركى دعم نب فيعمل: :لاقنو هسقنىلعاهمرت - نملوأهنالامقد وب هراخأا نب سها عو ريغملا نيدملولاو

 تا اورو طرأ ةيفحدلو ةعاجةداودلو هرمديلا ةي-اتب ةندانلا لزب اذهسامءناكو

 ((رذتامو قأتام“ لاك هللاق « الكت متنأامأو تقلامأ])

 امأب تيت أاذا هلوق ىلعاد - هاشدربملا دشنت دملات و هديناثلا خ حذو نلوالا كب ةبآو رلا فدصا ا لاق

 ايم هللا ظنا هدروأو ىرشزالا هنعءاكحاذكلا قالا عماش ى.اوءاسعمالا عمةزمسملاخ ذافامأو

 تملا فو كرتترذتو لع::قأتو هسرحو هظذ- رم. كحلا.ةءالك هللا *الاك اه" لاكن ىنعموهو
 ةيلعقلا ل خانيبو ال صوتقأن بو ةحوتفملاامأو ةروسكملاامإني:تاةيطعد رأت اأتاذا
 دش رذتو ف أتنيد و ةيعسالاو

 انوه نأىرقلااناهف « امم فاضالا لزنم عل

 ائيقبلا انماولعت املأ « 3 0 ,ىببأي 1 دلا
 انينكو نمقي قايسأو « ىناعلاىليلاو ضينلاائملع
 د ا هع اسك انباع

 03 2_عمنم لئابقلا ل

 ابنمو
 انوضغاداحضلا تدق
 انش [يوط 11 مد 5 واذا

 ا اذا توكلهملا اناو

 اطواردك نر و

 -ءدقو اهنمو

 ع انردفقاذا نوم-ءطملاانأب

 ل اوف_طصءاملانوراشلا اناو

 انوشكا تالباةضيلااماذا * انملبامل نو سءناللااناو

 3 مارئانا ف مكصانرق هدعبو تسدلا مارت |[ ى

 5 ماركص ض..انران 1 ىلع

 « ركن مدح ىنبنم اعط

 انوقدحو فيكفام م.كدو

 الط ةاررم عملا ليبق
 انو-متوأ معن ن ًارذادت

 ندا



 ذو
 0 سسسللللسسلللللللللسسلل_؟ ا!” ا>2خ/0000707077سسب7بسبس77

 شدوا ىارلا ىهدئاصلا تيب ىنعي هريقلا سومانلاو هلَدَمب ب رامرهدرار قدمو هلق قرمدئمريغ

 لجرىأردق ىلع نيزنلا نءلوُعّسمو دئاص هنأدي ريا ب زأهلودو تي.لاهب يبن قاقر رضد عيفصلاو
 صرخقااو لكالالك ألاو لوزهملا ف ءاخلاو عقجلا ظءلغلاريسصقلا فدانإلاو مكعب سيارت م
 دصو عالضالا فارطأف طافطلاو شكا ىلرام ىهو ىريصقلاريبك:ىرمهقلاو ديصلا صنقلاو
 لوقيليللاتيممىيدق ر1لا532 ظمق متاه-و هقرص وأهل قةش دولا نهنينرعلارئاغو ناشطع
 ىلعد_ثدامةفصرلاو ءارغلابدالطاذاهو رغن هارغ نمىأ ناغ ندح .ولا عم تنباع هلهأعمتيدال

 ثتدولا اذ_هراحلا غاب ىت-ىأ ةدئازا:هنأو هناك ىتحىأ هناك نأ اذا ىّت-هلوؤو مو_سلارددص
 بانا ىت> هد سيمو ألادو نأ .طاىتدىأ نا اذا ىج 06-2 ىباةك وم احوأ لاو لواثملا ىطاعملاو

 اذكو اذك ناك اذا ىت- ىجمدالا لاو .هسيف لواذ:,ىذلا ىطاعملا ةلزنعءاملا ىف راصو نأمطا ىت>ىأ
 نوكمف شد رلا نم ههَءلملاَذَذ هلا ماونالاو بكد فرط ىلءنكي تاشد د عد رأ بك انملاو ىلعف

 هدميعو أ لادو سايل سانكلاو .ةّشم ار وط نمو سجامراماتلاو ىرشاى ريالا
 ءاريدقا هلم ماهسلا لعن م ناكامماونألاو نانطيلا نم هريخو هو شد رلاالعأ نم ناك ام_بكانذملا
 نيةيلا ىنه؟نظلالامعتسا ىلع هريسذ:ىف ىواضي.لا هبدوشتسا تيا لسرأف هلوقو هنعأىت-
 ةيمرلاريصآ ىتح فوملس ىلا مهساارب_هد فئاجو ايصم ىأ انمةءانظّن ظلاقي ناودلاح راشلاقو
 هسفنحدقلل مسا ىذالاو ةفسثااردصلا فارطأنمةصخرلا عالضالا فارطأ فهسارمثلاو ةُمْئاج
 نم لعب اذكهما باب ضءو هم صد قا رو 4ع ارذب رفا فدالاو ىلل-هنهللء مو شر ملاذا

 ىّتنا ش>ولاعه-االيلىأىرسوناغو مهالر_برو هامأى حلابلاةىأى ذو هدب رب ئهناف
 ةدمصقلا ىلع م.م نممااكتيبلا اذه حرم ىف ج-_مامدلانبا ماكو ناوندلا رمش نماصنلم
 نبسوأةديصقلاهذهلئات «ةدئاق# هلق.سىذلا ىنعملاالو هد_ءبامالو تيبلاليقام فرعالو
 ىفو هناودىفاذكى مثلا هنب مقتنبو رع نبد_سأ نب ريغنب فخ نب نزح نبددع هن نيَدْدَمب رج

 هرك ذففاغالافو ”ىلهاج رعاش خلا فا نب ”ىدءنهتلادبعنب با :ءنب رح نب سوأ باطلا ىرهتنم
 رح نب سوأ ناك لاو رع ىأ نعحب رخأو ةدعج نب ةغبانو ةئمطحلا,هنرقو هثااثلاةقيطلا نم ةديبعونأ
 دشنأو هنمأطأ طةغانلا[ث نأ اف ب رعلا لف ناكو عفا دمريغة.ل ه اجا ىف متى رعاش

 (( عبضلا مهلك أت /ىوقناف *« رفناذ نأ امأةشارخابأ

 هشاونو أو هو ةبدن نقافخا هب بطاخي هدعدتلا ىذر واصعلا ىلا ساد ره نبسايعال تان نماذه
 هدعبو ءاذنا -

 عرجاهسافنأن مكي ةكبرهلاو * هبتيطزام اهتمذخأت سلا
 ترفنرْم: اذنك ن الا_دالا هذهاوشىف ف: هملالا5 تنأامأ هلوقو ىبادحرءاش ةشاونوأ

 تاوءافلانالءائلادعباعقلعت الذا ترفنوهو ماللا قاعتمو ل لعتلا مالو راكنالا هز هت فذ سة
 ءاد_:لا نمدامة سما صالااهدعباملةظداراهتا باوصلاو دياز ل.ةاذ» ىلءءاذلاو ثالذ نيبام ىنمملاو
 تمدأفام ةفوذلا ناك نم ضوعو تن ًاراصفريعذلا لص ةناق ناك تفذح موق ناق هيتىأقباسلا

 لاق ه_.فدهاشالهنا اذ_هىلعو تنك اما م.ئحو هاو رو حاضدالا تايب أحراشلاو ويف ا نوث
 قنب-_فوكلالوةديرب وهو لاق طرمثلا دءك أت! ةدئازاف هترهدجف دير دبا هاو راذكو فاصملا
 اهديءافلاءىجاضنأ هديؤدولاق اهبىزاددقة_-وتقملان أ اوعْزة.ط اا نااهنا حملا ةءاو ر

 ةةسلاعبضلاو ريثكذا] هيفريكذتااوةرمعلا نوداملمسا ىلدالا ىف رذنلاو ريدتشتنعمالاكلا ءانغتساو
 ةرثك وق ىنكموقةرثكت ترخفانا ىب-ءملاو داسفلا عياش هنال ناو يلا سا نمت ريعج سا ةيدجلا
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 فو

 دشنأو مونلا نمهعنعمالاك.هتلكو هتذأاهعنمناؤهلام باط رس امو هلغشتو |
 ضايتءاملا ةل فدي ىطاعم * هن اكن أ اذا ىت- هلهماق

 نصرت ن سوال تدم ]| ناق هارت ساك نيعضوم ىف فن رحت هبفو ثتدبلا دع هفئصلادةنأازكه

 اهلوأ َه هئاق هلمصق

 فالامل او تاو ىلعأف كا 00 فئاصةعمأ نم ىد_عبركنت

 فلا [1فضغأو شودحأ ليجارأ #3 هيا سرت ناعد ند تتكاولو اهنمو

 فئاق رك ال داهم بي #3 لع م تلتكا كس نعت 31 ذا

 فذاقتو هزه اهنف ىل_ كيرا د اهتضرعامو نلعقلالثمام داو اهمنمو

 فراسمنيظ._ثلا بو:جهل « امدكماناجلحرلا توسكى فاك لاقناىللا
 ف سسسا موهز زر نمت تدنن مع »ع ب 2-5 را علا ءامقح باب

 فدرسارمشلانيءلا ا قوف و 5 0000 1 ىهاذا ىتح اه 5

 فاطاع درولا هْر 5 رك دعم ءاطق 0 الهنمد لاو بد رقتلا| هدروأو

 فئاقس يفصلا قد هس ومال 5 !سهدم حامصن مهسءاع ىفاوق

 فدان نائملا نك سش ردو ىلع #* هماظع ند 0

 فساخش حولا نم اب صدملاذا ن نقم 51 1 تاركفوخأ

 فاطافطوةصخرىرمدقدصصلا نم# .هؤاوش صدنةلالاك أتدواعم
 فساشدوسأو هذ طظيقمتام# و هد+ ققش نيئرعلا رباغ 1

 فاصارو رانو راق همه ال 357 غامر ىدت

 فرافءاملاةج نم دب ىطاعم « هناك نأ اذا ىتح ل همأف

 فقششاش ىءاوهق راهظ مأول د ىتكحانع هشار اههسرمسف

 فئاج ف سارملا تحتام طلا « هنان-اظلا نةمتشم هل_سرأف

 فقراص سفنلا ن ءانامحأ ف تعلاو# ه هةر و 30 ىغئلاّرذ

 فهالوهو هما ارك فدو دي همادن نيب | مابا صدق

 فالاخلاو بلو و ةدحوم امك كربو ف ئاصو دحاو ىنععريغتو رذعتو ركشت سوأ ناودح راش لاق
 الل ب دلالاو عاقل اشو الاو ذوسآشويحلأو "لام را ضمانا رالاو عضاوماهلك
 ىّألعقلا ل ثمو برواوواولاونوللا ءاضمب ةقانءامدأو عبتم ف ئاقو عرم»د بون يذذألا قش رتسم
 قالاقتو تراست عرس ريسلا قزتيتعأ ءاطارم كك هرهو ةضرتعماّما>راّتضرعو ةقااعاةركذم

 هنتا نعت اقيا م ريجلا هتضع ضضعملام دكملاو 0 ماظن ءاغلا|:هباجلاو اًضعباهضعي عفاديىأ

 هئمو مثلا وسلا واهلاو أ مشد و وذم هرجتلاندو لوقت فقواش سدو عضوم ل

 اهفرمدي ب ت1 | لثماهت زبع لود ضايب اهتبمقح عضوعىأ اهقحانأتأ ىف ركب أذ امو ةقام_سلا
 هزيمحلا مضي رثالا نبض عب بدنلاو ضرالا هدو ىلع هل وطلا مجم خ نإ همءاجص يمهسلاو اما

 هاني عقست لمقو هنعطاذا حم راانهرذو هضعاذ| هرزب هرزلاةب هيفا هقستد فسانموح رجلا بدن لاقي

 تقنحأو ة'الحت عت عنم لكر اص مث ءاملا نع عذملا هلصأواهدر نافل نانسالابق ارتالا فسانملا و
 اهدروأىأ الهتمدشلاو تد رقتلارا.جااهدروأىأ 0 رةتلادروأ او اه :ىهطنا طب فزاوتر ض

 هلوقك ؟بصنلابسىد :رقتلااهدروأ اوفا كقتدجو ىفاةسدنلا تاون ألاقو برمملا لهنا او ا هد رت

 ىرخأ ب هزتوهذهةرام أ: اللوة *«فطاعدرولا ةركدمعمداطق# هلوقو «*باعتل اىد الار

 حابصو لهما ىلعىأه.اءيفاوفادبأ هيلا هاطقدوعب رهدلاوهفءاملا نمواخيالال ئماهدر وأ ل وق

 نع



 ا
 000 0 ا اا ا تت

 باَملاتاسأ حرش ف ّدأ م ةيدي رحتوأر هاظلاو هودااعتاما نموربدتامكحاو ةصقانوأ
 م-متافا <هوعاص ئثىفلهذن نيصضاعق بايب طا 0 0 ل تايرتكلا ||

 0 ولا ىلع ىنم نيدنمل # انثيبةوادعتّدِح نءاىرممل هلدقو
 مزملاع . لنا نود ىمارعتلا #1 هذع نار هذا دوسامعنأو ل هدعدو

 مذ را ارد «. هشاشرن اكن عطهنود نمو

 معدملا"لبالاهتلا قاب ل-هو « صاع لآأي 00 الأ

 هنأ هنأ تسعد ندعيلىأ نيقنيل هلوقو ا ه ىلع هم هفدهاشالو و أو انمعُم !ااناول مسقأو اوىورب ' ولاق

 قلتسملاسانلا . نممنملاو 06 :الهذ نب ماع ممتولاب دارأو هراع ل ال لد :الاهيهعنا و عض هو

 مذرنو يا امعاو (ةاعم كرك وهنذأع نما يش عطقب لال. اللا نءمومهنم سل موق ن م

 مدفدتلاهعجأن موعدملاو تدع هيلع دهشتساو حاصلا هلاووحاذلا" ىلا :الاو لستة. 1لاذلا

 هماقنو رع ثالام ن ساءناو هاذ ه بد.سملا يهدئ اك مد 00 هتمه<ألاقو

 نةعيدض نب سدا نب ىل<نيةعا نلالبن مدح ني ثالام ىدعن هيلعت نيديز نيو رغنإ

 بحاص كاذرك ذة لهاا ىف واضف نيذلا ال ثلا نيلقملا دح وهو ىثعالا لاخوهو رازن نية عمد
 دشنأو ةضفانأ ىنكيو ريهز هم« اذه ىيسلاناىدم” دالهناو دحرسش ىفو بلطلا ىهتنم

 «(قيتعلاالو تنارتلسابامو 5 ارح تنكول نأ تلاوامأ )ل
 اذكهىسراغلا هدشنأ

 قيتعلاتيبلاو را برو * ٍبيغلكح ماع هتلاوامأ
 قيلخلاالو ننأّرحلابامو « اًرحت ماش نيس انك اول

 فوذ#ول باوجو قيتعلااذكويركلا ىلءو يق درا د ىلءقلطد راو ةباورلامذ هىلعهيفدهامشالو
 رب-خ بصن ىلع هاش تدم ءلااذ_ هقىلعو أ لاق هيرب د>ىأ ١ كتل !قيلخ نالف لاقدو كةمواقل ىأ

 ىلعام جوا دنمملا ل عت اخ دءاسملا نال وتي كلذ ركن ْ نمو هبلعالا ل خدت ل ءاملانال م

 نكن مسالا نوكتن أى وأو ذر عا نمص*+أتنأناةيزاحامنا ىوقيوةيعمتلا اهنا

 (( سلا قراولاوطعةهيبظن اك مدعم هج واتمفاو اموو

 ءاماءنبمقرال قو هدهاوش ىف فنصملا هعبتو ساحل ارك ذامف ىرك ثلا مص نبثءعءابل اذه
 هدعبو حييشملا هلا دع ىنالدقنملا فاذك اه دعو هنأ صارك ني ىركشيلا

 م موان# ملا هاظن هل ناق * الام عمانتل امد, رئامو و

 جتفو ملام مسقملاو ةنسحلا ءازاجلا ةافاوملاو ب دود واولانا ىلع ابىو دو افرظظسصئلانامو و
 ايار ارم .ك,تاوسقلا نم لص أو لمق نسا او هو ماسلا نم نس سحلا زل موملاد دشنت فاقلا
 ىأهجولا مسقلجرلاة يو هجولا فام نحو هو هجولا ىلاعأ ع ومدلا ىراكى يو ةممس

 هباو رىلعو ةيبظلا عفر نم هباو ر ىلع ذ_ههيبانا مهن ”اكريدعتلاو ٌقوذ < اهعءاوةةف2عن "اكو هل مج

 ةدئازنأو ةيظكر بد هل و اهي 77 ن :رمةياو ر ىلعو فوذ_< وطعترب-ائاو مسالا ىهفاهصن نم
 ل-ثمو فر ّ هلق نالرداونل :ل| نمو قروملاقراولاو ىرلا فرحا فا ال تو
 قلاق كس لاعامسؤزب قسمت ل علووط ىو ةرواشإ رس عفاي وهذ عي

 ة.عتصرصشاا لوانتتىتلاةيطاعلا شعب نبالاقو ه:ملواذةةلرحأ ىلا لواطتتهاذعم سوماقتلا
 ةيصخ ةميظدا يشف هجولا تس ةأ سها فصول ءالا لاق هلهةدحاو قو رعمر من لآ

 0 ”اهتسحيعت سا هنأ نيكيبلا ع هىرُش الا لاقو ند بلا ةمحهل ار رمذانلا و ملارضانىلاىوربو



 الالهلاه.ةلمللا تدتنكو# هسعهب رابنلا تنكح
 الايفاواقةسسد ملواولوف * اهناسرف كلت ف« لبمخو

 الاعايانمءاقللا هاد « تح“ ايو تعا ايش
 الامواون ان كدمم,مدرأ + نكج:مناو لمف لكو

 هلوق هسنءدتلا ىذرزيهز زب بعكىلاتببلا ةيسن ىرسشلا نبالاعبتفاصملا دهاو حرم ىفعقوو
 سهو ىنلاهأىهالا ىنءانذأ نامبوألدبىخأو اريمخهبلأساقىلاعت هلوقكو رع نءىورمعب تل أس
 لاحامتانو ردق جثأو مظء أ هب لزن لوعشللءان,لانلجرلا عطفأو رادقماز واح عماشدي دش عمان
 مهيلبجأو رغةينثتارغو بثولاجأ ىنيعلالاقو هلك أو هلة ةذ هسياءىلحلاجأو حتأب عوف صزعأو
 مظعتالالانم عيضلاوهو مالو ةزم-هلا خفو ءاسلا نوكسو يلا خب لمح ظفان ىنرعلا هدروأو ىلء>
 هلوؤو برمخلا.هولءاذاموقلا هماعلا” لاقي ةئاثملانالاثو توملاردقسسكللا,ماجلاو ا فظءالانمىأ
 ديدشتو لموملارم كرة رعلاو دسالاث يللاو ءايطالا معدي د لاضءءادو ديرجت همك: ماسه
 ىأ تيغمىلا عجارابوذ:ناف بت ىهريسغرمشن و فلو سانجا ةيذموا د .ةمىف و د_سالا ىو أم ءارلا

 ناىدنعو ظفاطلاوأ ردتةملا وهوا فلانا: .ةمىبيعلاهطبضو ديةمىلاعجارالامو كوم
 || اهسرفب هتسد رقدسالا سرف نمل وءفسورفودسالارب لاو برتلا ءاطعا نمدهنا فاقلانةياورلا تح

 نونملاببرو لاطةساوىثولاصو ريظنلانرقلاو هرمسكه رمد نم اذكر دوصملاو اهقنءقدىأ

 ءاغلابىأرالافو ناحوىفدةملههملاءادلاب مو تباثلاتمثلاو الامألوعتمانكر ورهدلاثداوح
 هنم تن ئثلا نم ملفنا كللوق نمءاغلا لاقي و لجر فذ #< م1 نوكسالجرو د بق مهفو فعض
 لفتنتموقلاءامدنءانفاتال « ةكرعمدح نءاتبتد منا ىثعالالاق لصتتو
 مهدازذئناذاموقلا ل مرأ نمنوامرملاوهلدبىوربو ةيطعلاوهوادجلانوملاطلا يل اننودسبتجلاو

 حتي وهو زيت مو لاحالا هدو رك ذا هرج 1 ناوي رلاريه2تبهرلءاقو رطملا ل.لقىلهرأماع
 هد->وملاريسكلالءلاو ةنيضددحاو ضر.الا ناصتلا نزئااو باطقلاةمحان نم متي رنيسشلاو
 هدروأو هسيفدهاشالف باطلا ىوتنم محاصددروأ اذك * ثيغملا ع. رلا تنك كنايههلوق ءاملا
 لاملاو تامنلاريثكلا دل ءهمزيءو ءارلارسسكو مما تشن عدرملا و نافيذذت ىلغف :هملا ظذاب هريغ
 قرااولاغلاوأ ن اوكي هلماعو هيف عستا نكدلو ناكل ل_دطأو نامز نر كان هوكامغلا هئاثملارم كك

 فرخلاو هديدشلاةفاثلا لا.ءانجولاو برواوهواوو حايرلااهمف قر: ىِتلاه«_ساولا ضرالا
 وهو مداعنب ورعناكةم-هثنب رعلاق ءاعالا لذ اكلاو ىك.ثتتاعاص أ ىكشتو ةصاضلا ةقانلا

 ه-:باو ره هواش هوذخأف ءاملا ىلءاد_صر هلاوءضوف ممم ب يهديفام-هفو زغب باكلاوذ
 هويوعدنماو اعيههند#هوهتْضْنْملو اعينم هندحتا هو تملط نك تلاقف كاَخأ انما طاولاةف ب ونج
 هنزحالو ةيماد4::ةاودحتالهوقباس نيلهللاو تلاقف هلئاذ_ه و هانا و هانذخ ًادةاولا.هذ اهدرمس هنددتل

 هروك ذملاتامءالات لاق مث هشرتحادق ضو هشرت+ادةي مو هشرتفادف ؟:ئمىدثبراو ةيذاج

 هذهتخناف الا اضب أو مهءاسنولدف ظذلن هزحع ىننعلادروأ هباوسح ل من اك هلوق «ةدئاق#
 دشنأو فنصملااهمف فون دقو اضدأ هم: رعل دهاشه ءفناك ةناورلا

 ا ((مظمرسشلا نمو كل ناكل.« متناو انمقتلاول نأ مسهأف )ل

 ىلءهيوبيسهيده .ثتساو لسيللا ثم ىفهسنم مرمدف مراس منا ظ الني راكت مان قةلاول ىب_هنلعالا لاق
 ع منوه وتذملا نا فيذخت ىلءهيدهشتسا فنصملاو ىبهتنا مالالا ةلزغع مسقللادمكوت نالاخدا

 ةماتناكو مو ةخص م ظموولباوج ناك-او ةرورمغوهو لعفري-غنم اذيقتلا ىف عوفرملاريعذلا ىلع

 وأ



 مضي عقتملاو مس عجن هلوأر مك ماقه»لاو امه سنيتماربىناأ سآلثملاءاج هيفو حاععلا ىف لاذ ةيدامااب

 م4

 لف عضوم عايشلا ىداواو# عدد +112 رار ذا بهذ «رعاش !١لاق ىلره وأ عدم مد :حاصعلا ىف هلو

 هبامستك الرك ذا ىل_ءعف فاضملا ثدنأ د ان ىلع هاي لا دل اوكو ه هللا ىةدماوعلا يرعب الا

 نامظءلاناواش شائاو ءالعفا نزولا اونا خفوءاخنا مضيء ش شاناو 4.٠ لاف ا نم ل

 اذه ىلءءاعمالا ف سلو هب وطةن لاق ءانووو ءاب وقد الذكولاءذ نزوءا ثخاصد لاق وزعت ذالا ارو

 هاا ماهسلا لب :لاو ديرولان م ةبع هو و نإ دعت اعطوم ىف قرع عد_الاو اعريغنز ولا

 ا « عزتملاهيترتطخت :افىر و#*بد وذ وذو ألا5 مهسلا ملا رم :عزتملاو اهظذل نماهدحاوال

 (قيدصتنأ ولأول كةالط 0 ىن-تل ا سءاخرلا مو ىف كنناولف

 ةهاركك الذ ىلا اهباجأ قارشلا ه-:اًاسول ةيدملا نا ىتحدوجلاب هسةنرءاشلا فصو هلئاقركذ ن نمرأم
 5 ثلا موي ىف باب حالا قرا باس رذاسنالا نالركذاابهصخاستو ءاخرلا مو ىفناكناو لئاسلادر

 لاقد ب لعثىلامآ قو ناسنابتنأ لد وأت ىلع, كح زملا,قدد_صلةامناو توا ملا فبااهذلاو
 " معّمنأ لاق كءاقدطالا نمتن :أىَأ لاو تملا هماعه-ذ ًاوعاو د_>اولل زوكتلوسرو وددص

 تيبلا نب ان 2 ةيلاحوددصتنأو هلو ولباو لذا لهلودو لاوخالاوةهومعلان مىألاتو
 هدعبو كقالطلدي هاف ظذلب ريسافتلا ضعي يف

 قءتءرارإلادءدن مدرامو »* هداه ةماع جب وزن درا

 «الغلان وكت كانه ناو « عد ثيعو عسب 2 ( دشن

 ارعاهاخأ اهبىنرت ةهلذ ارب نب رهاعنب نالها تنب ةرمعلءالعلا نب و رعوبأ اهازنع ةديسصق نموه
 اهَوأو بونحاهم«المتو باكلا اذ

 الاؤسلااودرزيح ىنءظنأف « هيكأ و مع تلأس
 الا عام_سلازعأ «# اعان هل 5 اولاقف
 الان ارمعل الا 1 غهأ 2

 الايو4_:م ارمعاالانذ »ع نونا ماج تقولاصتأ

 ل[ 2 لد كل اها تذا "« كلا اهنولو ر-عابتمسكأف

 الامو اسوفناتيفم ادمذم ع هةسسسد عديل اه نذا

 الاصنرقلا قلاذ ذااروصه 01 1 رام

 الامأاةمئانكر ض الا نم# نونملا ب رفرصت عما

 الانوالط: م_يفوخأ لانو 01 -3- هلم موا

 الايثلا انثرو نا ةنأب دع ةراغ َْق هائلتو اولقو

 الاجر مةكوالجر ناكدتو ٠» نونملا بي رلمكنذا الف
 الافناواك كلم مناي 3 ان

 الاخاو هلءاسنلا اديضف ع هنأ 9 ميا

 الا ةتيشهو قفأ ”.غااذا د 0

 الالب نزل نيءرتملو «تاعضرمااهدالوأن ءتادو

 الاعلا 3 تنكو كءرتءدن 1 ا ثسغملا 6-00 ,رلاثنك كنأي

 الزاكلا ىكمشت فرحانجو« هوس تزواجح قرخو



 : 3 ش : 0 انتا

 هنأ نءدعس نيد ن مهاربأ ن سور ا ةيواعموأ انك هناس قروصتم ند رعسلاةو#

 انزع ىفك لاقسانلا ىلا (لفقديقل ىلا هبرهأؤرجللا برس دقو ةم_سداقلا عون ن ا < ىيدع_سقألاق

 | |ناودقاا ىف ىل-رعضأىّت- - عجرأ نأدللا ى ا سنا”لءكلو ويقاطادع-ةأمالل ع تيبلا

 |لمحالو_ءةفرخ ما رذخأ مت ءاقلملا لاق, دع سأ سرف ىل سئ وذ هما طاق ىنم محركسا تلو

 0 ل و رباما كل اذهنولوش. 21 0 هالاود_علا. نه ه.>-ان ىلت

 عضو ىت- نيو ًاعجرودعلا مزهالنديقل !ىف رع وأو ني © ىبأ نعط نعطلاو ءاقللا اري-صريصلا

 هللأ ىل .ًالدرموماابرمغأ الدثلاو دعس لاذ سهأ نم ناك اعالي دعس ردك كا رلحر
 اهتمرهطأو2 - ا ىلع ماةيذأ اهم رم ةأتنك دقن - و ألاف هل هل مس ىلا - 3 مهالب .ًاام هندي ىلء نيسسملا

 هللاَقو هبواعم ىلع 2 2 ىبال 0 باء«.ةسالا فو ادبأام رسم االهثلاوالف تا“ الااماق

 لاق كلذ لانا نم نسح أترك ذ-؛ةولزاقف نيدسلا 0 لوةيىذلا كو أه واغم
 ىقاخن ءو رح نع نسانلاىل 1 سو مالا ءسانلاىل است ذل هلوق

 قرسغلا ديدعرلا دب شيطتاذا * م-متارسنمىف اءأموسقلا

 قدعلا ةيرمض<يف ّرمسلا عكأو هب هرك انءالودسم لوذات كرأدو

 قجلازحاعلاىنب لا بوةردقو * عووذو*و يف كاريس دف
 قرولابس.ءاادعي دوعا|ىب-تكيو و0 ةماقد عل اموب لام رع :تحس

 ىهو ترعاو تلاطدقو مرك لوصأ ةثالث هء1عت تمت هنا ن 2 ىأربد ىار مشد حربلادسبعتنا لاثو

 هتماركن مال هت !ةوه ةمركى ن> ىلا فدان تمانع لور أ بمن ت لعشاق هربق ىلءعةش رغم

 ربةىأر نم تلات ”ىدعن عيلان ءقاغالا يداصا هج رشأ ةصقلا هدهو هلا درا وع

 دشنأو اهرك دف ناحرحوأ ناب رذا جاو ىف نع ىلا

 ١] عيبا همال-س لوط رمشتأ * اعدم لت م.-نآ قدز زرشلا معز ((

  00الواو: قدزرفلا

 عرج نيبلاو هكر اظكوأ 5 اوعد وف نو مارب ط لكنا ناب

 مقتل ماعلا اهطلافت ا رم ار ا تندم اهنمو
 عسل لااهتم قاذو ”قراسلاو * اهرحلطمختالاو قدرر.-ةلافاذ

 عرمدم ينج لكل عابسلا ىداو# هريسة نسء27نمةبزرلانا اهنصو
 عشان |لابلاو ه:.هلاروس * تءضاوت ريبزلا ريد ىلا

 عمال مءاتحج در اذام أم ىف هنا رمد زا ىكحجر.و

 كيبل قدزرغلامءز هلوددعيو

 عدمخالاو هؤا هشة تقتلا ثح 5 همْولْنِم يتدوقدْزْرْعلاِن

 عزتماهف سدأ كسوة تأ ارو ترص: فدز راب كلذ سأرو ةدمصقلارخاو

 رقه ىثب نم لج رعد سمو ىريذعلا عتاب نيو رمت نيريثتسملا عئابلاو ةقارسق راملا هد مح نبا لاق
 بوضغن اتدنلا اذه نأش نمو سيح نالاق همدقدز رغلارذ_:ةرب رح رعش ىورب ناك ب الك نبا

 اهجو زجوزنق ةموطىتت نم كلام ز:فوعىننىفا ان تناك ةائمدي ززب كلام نب 4 بعيد دب 1
 4 فتلامذ مرتع 63 مد سه مهنم لأج را مدعوأفم هوج(متعلوأتاهلع

 لالا لية بم ارحافاي © لال_ضلا عد مايا عن ضأي
 لامقأ ع نم ناح ل هاعد سهان * لالح ىذريغريسعب ىلع

 عضوم مءادمارو مدانملاوهو طلال قراف ىأ طيلانا نايهلوق اهل قفاهملا ىثم كلذ عب سف معءالف

 دا



 ادخل

 اهغلل ال هنال و دلاخ هنا ىفلاقو اضي أهي رذعذولانةباعت نبةعيبرنب ىد>لاقيو ايدها

 هيرب ” تلاقو تماقمت هعاساهم لع ىغأو ت>ادو تعز لمدة اذو

 اهتيحناحالو تناحام رهدلا نم د ةعءاسأ لل + نءئّولس ناو

 ([ وذاك ءاسأب تماذا « رمعمنب لسيعباياثياعءاوس
 اهلار ]آخ !ادإ_- اف ناو هن ثلا, .عىلع هئمد تاع ددربملا لاق ذو نم كاوا انك اول

 هفال_لتا لولو ني>- كيف سان !!ىارامت لاق لاتامك ية لاقنيخ لل_ كفى ءآرام َه هلم ؛ايلاقم

 ذقن ابتحاح ىذقو كدضف

 ((ادح ا ارعشت الن أو مالسلا ىنم « اك< وءام“ أ ىلعن آر ”:نأ)

 هلمقو هلك
 ا ثرا مقالا نك | ممححو دع اكس 0 ”ىحاصاب 5م

 ا نواه ىد_.:ءهمعتامح وست * اهلى ىلةحاح الم نا

 نالا_عاىلءديدهشتساو اردةم هريس عفروأة-جاحن ملدب صنت عدصوم م ىف نآو ما هلوق

 ناايك ةجيرفلك حو لعقلاباغاصت اذ ثول مهم ||نمههن2نأ [َتآنوضوكلا مدرع عال

 دشن باذعةلك لد دو

 ((اهةوذأالنأتماماذا فاخأ « ىئتاخةالغلا ق ىننفدنالو ])

 هلو ىقثلا نهى 'الاره
 اهقورعقومدعب ىاظع ى قرت * ةمركى :> ىلا ىفداقتماذا

 اهقومغ ءاكللا 1 ىنل> اعد ه هرانو وو مدل اد دع اهركابأ هدعبو

 اهقوقح عاضتالنأ اهّقح ند *« مظعم ق-ءايبدلاوس اكلإو
 هع*المقو فوءنرريعنبو رمت ناريغصة لان بيم> نيهللا دمع ىل.وو الام هم*ا ىبادحا ذهن - وأ

 هداحو 4. ءماةرداكن ال بارمثلا ىفاكم مارك اعويطمار ءاشتاكو هباوز هلو فمه ميلسأ 4 3

 ةمسداّقلا,صاقو ىفنأن ,دعس ىذو هنمبرعفالدر هعم عي ورحلا ورب زح ىلا هاغث متار ضرع

 روع انآ فئصلاىق قاز رادمعلاقو هن راد عرتكم سرةلا براي وهو

 ناك الف هوقثوأو هون م“ اعرثك الف "رجا فدل لازال نع توب ؟ ناك لات نير سس نأ ع نعد أَن 2

 هأ سعاو أ دعسدإو مأ ىلا لرأذ نيإسملا ىفاوراصأدق نيكرشلا ىف كفرات مشار رةيساقلا مون
 نئوكملا»الس هءلاتءعذدو سرا اذهىلءه.ةلجو هل دست ماخ نا ثا! لوق. نعمان ن ااه لو.ةيدعس

 لثقت نيو أو لاق لقي نأ الا عجرب نمل وأو
 ايقاثو ىلع ادودتسشم كلرثأو « انقلاب بنتا قتلت قأ نزح وك
 ايدانملا مدتفو دنم عراصم * تقلغو ديد ا ىنانعتئشاذا

 ىللىت> ضكرب جرخ م احال_ه ىطعأو رادلا ىف ناك سرق ىلءل- و هدومق دعس هأ سها ل

 ذنملوةد و ب 2#ىل_ءفخدعس هيلارظنف هباص قدي و هإّّرف ل->ر ىلءلم<لازب اللف ولان
 ناك اي دومقلا فهما جر لعجو حالسلاّةرو نب < وأ عجر ذهللأ مه مرت مه ج> -اريسدالاا وعما لة حرا

 هللا ثعب ىت>انءةلوانمةللوقو 3 و ناك فركه داومأو 1 !اةؤذدع_.ءاخ

 للاوتلاقذ ندى لئن ضعبا منا تننظلد دومقلا ىف نيحتاب أت كرت ىناالول قابس رق ىلعالجر
 اديأر جلا ىلع كدا ال لادو هدوم5لُخ هبيع دؤ هّدصق هءاع تت صقو اذكواذكم سهأ ن مناك ن عء<توبال هنا

 ثالذدهداهبرسثد مذ مداح لج أن ماه ءدأن أف ن 5 تنك ادب أ سر ىل ل تديالهتلاوانأو نيو أ لاو



 م

 دباوالا لعل سر اذ لوشب ةمتق تالق ش 5 ولان الاددقو  ةيبتكنا رك 0ةلتمنا قدرا ١
 ٌ 2 ةفعتطةحالو س ةلاورها اهد.قنملؤأو ةدي.كو لاو د.ةىفامن اك ف ش-ولاىدو

 هنو روث نيب ءالو ىلاو ىأ ءانك ذا هلوكو د.عبد رعمو قلطو مود يقتل ىداو هاو عاست

 هلاصتف ليو « لسغيفءاعح 22: لذاك اردو اهيفهماستو هةقاعم ىفهلاواضد أف صنلا اذ_هو

 ّن-.ملا نعاس هاك ب هرقلاوب وبشلاو# لادىلءىنم ش>ولا ءا دناكو « هيف هماقو ة.ماللا
 نماذهىلماك-لا ىفدربملا لاق ه..ستلا ىلءنارملا لهأه بي دهشتسا تيءلا# شحولان رو .ءن' اك« هلوقو

 دشنأو لاغبالا عون فص رالمتلا حاصهدروأو سيمتلا هيبشتلا

 ((ايهاك ”ىلعالةئاهكرتتف « اهدرتفاهيب_عتنأرذاحأ )
 رئاجلا ماغدالا ل- جال هلوكس س نأ ىلع حرش دوو نان ا ل

 بهات لارذادا لاق, زّرمملا 0 هةرذاحلاو هوو مهب مف قورعوأأ 2 لاكلاىف
 ا ال لاجأو لل. لاقثالادحاو همنا نوكسوهلوأ ًارمك الثدو فئا1نارذكلاو
 ل داو دف ثتدماأتد ار ميوشح ورفاسملا عادم ىتض# لققلاو هةائاز1_ضوهو لةثردصد

 4سم :هران .زماقاديدئاز عزسوو محشية تخوزاملو اكلا نبا لاق ريدغت هنو

 ىباهلالاسقفاهتغول سلا ى .طدالهثادع-سمو ق ىور هرج تسال كش سم اه »ره ىف ةملاتلا طواهرعف عظو

 مفاسَدن راج -ىقافا وعم ىضفا ويلا حي رتست ثالءلف ةماملا اهيملأوه هركدتام ضع ىلءريص ا

 نودي رب من . اك هلو ةعم م ءارياطمود ا هش دس صة هناا يلع ًالواهماك 5

 كيلاا دوش لاطدةفاند عب تنك نيأتل اهو 4مل اتءاؤ [متريخأف هن: 5 قاذف "الات ر دايفاو < رب نأ

 كلذ نفل يجلاةف اككأ ىت-امهتاءلوام ومو هيقبانت كف لجأث دحام عمدعابتاا تبا رلاقف
 ايهامةتيثبىردتام جالا نم *« ةسداح ةئيث ىناقك لاطالأ
 ايهاك*لءالقث اهكرتستف « اهعيسضتن اا متأينأ اذا فاخأ

 ايضاقتلاكيدلاهف شعتمالو « ى.اع ل .الواا كرغأ
 ايلامالادعأال ارهد تشعدقو * هليلادسع ل للا مالاذعأ

 نت ران ريمعم نهثلا د معن ىلمح يةدئاقإبةناو رلا هذ ه8 لعدم !١ىف دهاشالو رخأتامنأىف

 ا نعت د> هنيثث تءاصرو «شملار تا ثلاىزا+لاىرذءلاو رعو أن ايمظ نبك مني رب ريم

 5 :رعربستكاو ىل طم ادشارند# هنءىو دزيزعلادءءنرعو ثلا ا دمعزد.لولا ىلع دوو تالامنبا

 د--> اوثيدحالاهل س أو سيطقتالاد نيممالس الا ع نم ة-سداسأا ةقمالا قى يملا هرك ذر عاش لا

 نءرخأو سل ع هع ع هول ا هن. سادكو 0 رعد ع نمنا أاوهو

 ناس رطظطم ناهد ل رعش ىو ر نمرضاملاذ هىعوربلا تالادعن رودسملا

 0 هءىلعرمدم مدقال جب نا قرط نم هريغورك اسعناىور نب اننا هل عسب تاع

 رئاطاهب وقرعب عيذولواهتي ار _ةاهللاوف هن, ىف تدأرام كلانن زرنا ةهحدعناو ىهنزب زعلا

 ضره هنا م نار تنًاوهللا ىقاتنأت بحال ىنيعبابللا ترطتولو ىن.عباهرت لك ا لمجهل لاقف ميذنال
 ىلل-ةةيمل لحجر قلوةتام لم<هللاقف هسفنب دوك وهو ىدءاس ١ ىل وبسم سارعلا هسيلع لخدف

 وحر ”ال ىلا ل-.جلاق اَقذ هللاو. ىاسامعلا لاق هلوحرتأ أ طقارتتبرعشدلو قرم دو طقنزب ملوا هنمل)

 سايعاي لاف هس نيثالث ذم هن , عيبت تنأف هللا ناك هتاّقذ سايعلالاق ىل-ح رلا كلذ نوك أنأ

 ينك ملسو هيلع هللا ىل هدمت ةعافش ىنتلانالة رش "الا مايأ نم م موب لوأوايندلامايأ نم موب رخ 1ىنا ىف
 لاقي وكلام ه:ءالاقنو دوسالا نبا هتيداص هنت مشو تام ىت>ان- ربا طقهيد راهاعىدي بعضو
 1 سجس مسلسللا

 هنا



 0-5 للا 411

 مو

 معدي ادي هشتسم فاصملا هدروأ تدبلاو لعفلا ةمقلعئ هنو قاع اه.اءفاقنا يةاطوا_ماعم ضعف

 محاصهدروأ اذكو د.صلا قأ,نأىلاةءاو رلالاقو ىءراذلا كالذرك.:أدقو عراضملا مرة دق داذا
 ل ناز وج لاقو .دضلا انتا ياهلا ظقداب تاماَص لا حرش ىف ىراضالا نأ هةؤأو اتاطلاى ل
 ىأ هلأ مذ, فارظن:هلوقو اسمياو-بط وا مامو ز < لعقلاو اطرسشام ر_ءقو :.:: تح هاولاعت

 ىفريسخ اراك, ن ريد رلا لاق لمالال ف الاقراطلاو ىفارظتنتىأ هلوأ حدب فاراق::ىورب و ىنارخوت
 هزءىف هلوقاهدشنأف ءريءريثك تقل رهاناىأ زثذح ىو.دالاد.عسزب ى رد عس

 اهرارعو اهتاْأج ىدسنلا جي * ىوثل ةرهاظ ن سالب هدو رام 1

 اهرانمطرلا لد: :!انتدقوأ دقو « انهوم هزءن نادرأ ن م قياعاَب

 لاقاك تاوالا اهعوفا لل ارا لدنلابت رماة بهز ناولفاييبطرك ذئني حتي رآهأ تلاقف

 نذعملاداو لا تاءاحىذقنل * 90 مىل.12 -<-سيتلاورها
 نين 2 تارا يل ع اقراط تح انك ىنايرثملأ

 نيتئلثمو نيم ثاثا ركاس ءنبادج رخأ ىنم هةبحاص|تعنأهل هللاو ود ر.ةام ريخهللاو قالاف
 الو تيالااهيدار ماو ؤرظلاىل+بصأ 4-.ةدو 0 و ىربلا رابلاؤر ءااو حيرلاةبيط ةناحيد

 ىلعةاحأاهيدهشتسابت جلاب هلوقو طرمشلا باو+ كل اقو ىأتلاو د ءاقالملامدعن ال (::نم لدياوقالت

 «كياعلل ا متلاقو «هلوقو 2 و رو.هالا هدب َر رر-ىذلا« ءارلا حد 2 مهو ناري ىفءاملا هدايز

 وهىأردصملا ريع لاتعد ىف لعاشلا دان نا ىلع هياد هشام ع دارلا باك 1 ملاةذرواسللا

 ثااوسو حداوملانئاعظلاو رظنارمد تو دو 11 والان بردتو رذ-:هد زاتعنو لال_ةءالاىأ

 رعوىأض رالا نم ظاغامو هو مزح نثمىاز ودل +-معىزحو ىلا يف ود رطلا ب قثلاو لخاود
 هير عوطضا اذاسريدلا ب لا نمرسسالا بو لالاو عضوما مه هاجعاو ني ةيعلا لاستاب ىو رب بعد عشو
 101 ؛بعامو قالا ودالاو ىرتكأراردتساىأ هاردقاساأو
 طوسلا,برمذاذال وقيل دو بذه مب رخأ عوو اذا. ىناعملا تايثا باتك ىف تيءلا اذه ةسستق رادر 1
 * تاعظ نم ىرت له ىل_ءاخرمه.: 5 هلوقو معاظلا يرخالاو ردؤاسأاب ىرح اذاوهيرج ىف بهتلا

 هماتو ةدرصق عاطم ىل م-ىبأ نب ريهز هلامقف مهدئاصقىءار هما نمةءاجهماعدراو

 «لماوملاءاشالا جدلا ىفلا 0 *هماّتو ىرشأ ةدمسدققةلاقو اين نابأ قد وُ ىداولا ب رعنع#

 هماتو ةديصق ماطماضدأ هلاقو «رعابالاّن متل زذاقينلاىذب# هماتو ةديدقءان ا عارلاهلاقو
 هماعو هدصو ملطمىب رص هلاكو « دم متوقانعلاىداو رم نا و

 هماعتو هديصقءانث أىدعجلا ةغبات )اهلاوو * الامر نوملع مون هنا ماذأ#

 هماعو ه ةديصق“ ”ءانث أ صربالا نب ديب ءهلاقو « م: :منطد نهم الا فص ع نادرو

 «ننأ" ىللساىوت نم نمل نو دغ# همامتوةدمص:ءانثأر ةعد نيدو الا هلاقو فو رثو ىدتمت دقة يئاع#

 لا هي ساد ع لئاقعحباعنلالا مانام هما اس ا ونغلا ليةط هلاقو
 سال ناس ا ردطلا اوىدّمغادقو# هلوقو هرورمّدلل لءافم باب قرم د

 اهمكح ىتلا لالا ىبءاد هاش عد دارلاب دك. اا فذ هملاهدرو«لاحدنار ىع»ولا رمي .غل# هماحتو

 الو لوعت سالو لبعاف ةئيظ نإ ةيرزح 1 منا عم هيلاحا تأ: :كو ؤ ربطلاو هل ج-ناف فراغلا

 تنب ف صئاضدأر طشلا|ذ_هو لااا ىذري . نعت ربع ”الذلو انرك ذام ىلع اع رخو هدكر م ى ه

 قىعساذ_هوه لكم هدياوالاد قدرك « [ نفعا ةروهشملا هتقلعم نم سقلا يرحل
 ارظملاىدنلاو نوكسفةعد) ةنكو ع شاشعالانيتهذ) تانكولو هل .عمداصب ليدذتلا عيدبلا
 لاقي اكناوريغضام درك“ لاقي و ةنعرعشلا وطور عشلاريسصو سرف در-و ةماسلا هشذملاو



 م

 5 اولذ  كولسأو 2 را نانس مشا :سالا ةيصانتميرملا هت صانو هَتَكَأ اذا امصنْئَدل !تيصتلا هب

 داعانقو راو ةرد#:ىلراعلتف برو هلوكو :بءلاوةب_تلاراعلاو اغارساومهذاو زاطو
 ىفهباص امه سنال ةسنطق كيان تقاو ل وده ىناغالاىفو برفف ثتدملا ف:صملا

 ن* عاج” سرافر ءاشو»و هئطفقا اماعلسءيناكذ دا 42 -ءىذدحا

 ديزي عمد طق تيان انك لاتهسأ نءقد*از دامج قود وطن نمي أمن عي ل هنود

 #0 2 !| لك هيرب ةعطق :أن لاق لدعذ هماعاو ٌرةوقار ءلاىهأ هلذخ | لفريقءلا موب ىف باهملانبا

 لاعأن مالثع هنطق ند ان ىلو لاو دي زب نيد ل ع نعحرخ ًاو«راعر2ةضءدو لاكهناالا ةثالثلاتام.الا

 | 0 تال دس ]نقرر هيلع ردح ةملاكلا مار هه مون ريزملاىلادءصا للف ناسارتخ

 لا اودريمأىلا هم وح ألاعفريمأ ىلا نأ وانام دعنو

 بيطاتع ولاداحاذا ىعست © 0 ك أالناو

 هذههتالك ىفهنم_طخأرماملا كلذال ءامهتناو ناودص ئيدلاغلاقذ

 4«ةنرفاناد -وتذملا نأ دهاوش#

 ((روسلاب نارسقتال) دشنآو
 دشنأو ءادلا فريف هياءمالاكلا قأبسو

 (يبطخغديصلا نت ًاءنآىلا اول اع دي انادآ]نا داولاق انودغاماذا

 7 ىدتكلا ردح نب سلا ىرهال هدمصق نما ذه
 بز عملاداؤذلا تاحاح ىبذقنل * بدن :> مأ لعق ارم ”ىل- طخ

 بدذجح م اىدلىنمنزةرهدلا نم «* ةعاس ىلارظ::نااكناق

 بيطت/ناواييطام تدس>و *« اقراط تعج الكقايرت ملأ

 بد2اتتددس اع كتاف ه اهقالتال <.ةد اهنعانت ناق  لاثنأىلا
 تاك رع كك ناو كرام ناسبو كاع لطب عمدا
 تعبه رحم امقنال 0 هس ذيع 0 نه ىرت له ىلإ ط[ترمصمت

 1 1 ىرعخ ىدل“ 0 * أمت 2 1 وقريطااو ىدةغادقو اهنمو

 بزعم وأش لك ىداوهحلادارط 037 يا 0

 بهرو ه.ضتلكب وشنو * ةسغ'و رون نيب ءادع ىداعف  لاقناولا
 بقثي ملىذلا عزا اةلجرأو «انئايخلو-ش حولا نو.ءتأاك اهنمو
 و زنق هوراح ا فْئل 9 :راحآى َط ىل>ىل اراصءاعسلا ءام نب رذملا ع نم س ,ةلاو سها برها ل ىنمكالا لاق

 دجوف ما ه-هلعترركلشفإ همفد لف تصص دقن مق دلت اذا اهعممتان ارو و

 لق: كل اكالذ ىلعىم جا دتااعذا ملع طا تت 5 طدصامىلءا تاما لاذ 00 عاطنمل رج

 امنع كسف اهوو قد ه-صت ه- هسد: نم قربعد هق والا ىطت هدفا را عد ع 0

 ٌءرهالاقذ رعشلاا رك اذتف بدن مأ هادو همك 05005 و ىعمتلا هع ةمقاعمانأ عحأال

 لاقف بد_:>مأىلا ماو لوقأو ىلفلاشف كل-:هرعشأ ان: ةمقلعلاقو كنمرعشأنأ سقلا

 5 رهط لك فنار 26| نمت.هذو# ا4قأ ىتلاهيد.صتةمقلءلاقو ةدمصقلاهذه سيل و رها
 سرفتلاق هتلضف لاذ سقت صا ىلهبد_:جمأ هتاضتف عما ءارلا بابلا فاجلا راثالا تا

 با_وهلا هلوقو »هو تكرحو تءرمذو تروح زلة“ تلاق لاذ لاق ُكدسرف 00 نمىرحأ ةدعنبا

 هلودو هو هنافع نم اسنانه هدب رطلاةمقاع سر كردأو تعلم .وهأ قو هنمز زار «هردفقاساإو

 ناخملا اعاراركر تل هنانع. نمايناتاكو م نلخأو



 مراك الانيلضفالا ىسةبدتق « قرافخاودارأذا ىوقهللا ىز 5
 مزاخنباس“ اكمءانيق سف ىجط * اعدجما 1 هانالا ناك لهو مغارعد_>أأبالا تسطءالف تيضغأ ةمت3ىف سسك :ناف لاكنأوىلا

 مهاب الان اه ضعالا ةبنتق #!هرمدت ناك اف سيق تدهشدقا
 مراص ضربا باندسع مثدعناو »ع هاذ مائلدع_-ةتاودعتتناف

 تنل" 01
 سأر انثعبالا ام_مئماق 1

 مئاسجلا تارثأت لاو دحلاىلا اوسراقتمو سائلا ى-ًاانسلأ 0
 مخاضالا لايلاداوطأب ليغ « انةيأر لابجلاب انزوام اذا
 1 اهللاءاش ل مالا هللا « مهادهىتدسانلاازهناك امو

 اةاازهلاو سقىلاعجار بضغةريعتو ىبتخاا راك لا تنملا فماهذتسالاو اجلي وط ىشو
 هلنا لمقو ناو سه نب كلا دبع ىلا «_سأراومل حو هولَمعذ ناسارخىلهأهب راث نعت سابلو ناسا ىف -لاحلاصوبأ ت اصلا نءاه:أنإ هريادعو ىاطقوادلاهطما شاك نيتمحتعمزاخ نتا ا

 ما ةريغلاهدلو تل ىتااروبص دز ولوختلاو ةنيدملاقوسءارو زلاو نينا نمو ةياو روةبعح
 حاماقالو نكحسف اهدلو تام ىتلا هقانلاه ارت ىّد<راوحدا>واولاديدشتو هدول فد ءلاو

 هيذتجال مكر يعبلا نطب ىلا ل>را هيد د لح نيدظ# بعد مهج باع -الاو حيرمسل] مازحا هلو لسجرللو هو ريدصتلاوهو ساف ن زوي ضرغ عجة م“ داضو ارلاو ةم#ملا نيسغلا مضي رضورغلاو
 ةلزلك هثرب لوقت برعلاو دلاوالو هلدلوالىذلا هل كلا حاصل اىف ةلزاك نعال هلوقو هع اناش-و تءفرتدجو ريعبلا فشو هوني سلارمدكب مم عجج مسانملاو ةعرمسلا حاردالاو ريدصتلا
 دععانالا !اونب هلاك لا ىبارعالا نبالاقو تيماادشنأو قاق ساو ب رق نع ل 0 ا
 هعمتثعباذا هترفشأ لاقي ةيقذلا ةمملاءاللا ضب ةراغلتاو هري_تةرثكلل مذلابمقاقديسلاةو

 مساو رلاتاحاشلا قوفماشلا ىلا# 4

 مد ةت,تاحاشلا و ع وطقم ىأ عدجأ ف ناب ىأ عد أهل اودو هد_-هءتضقنا ذاهترفخأو ري

 درع.« ريسسألا نم عقاوجت مسرلا نم ريسسل ةعيرمسلامساورلاو ل يلا ملا ىلع هلههملا ءاملا

 ددذأو لك نم اظياغلاو هومضذعجمخاضالاو ميظعلا ليبلا

 يةمتلىفدلت للان, ستنااماذا#ب
 مأ وكلا نم تناك اذاا مالم الارك ذامغا او لالا ءىندلا ميكللا غاديهي عر شت نا نمى دملوو هما
 اًذالاق هريسفت ىفري رحنا لاق مهنودن هنوجو زن دقو مو دن منوج وزب ال ب رعلا نال ىلو أب الاذ
 دودةدالول ناثللذو ضام نءرم+ اذ همممل ىف هلت م لاقمت القسم ىلعقلا ند ىذتع اذاوان.ستناام
 و نيعماسلا ملعب ءانغوسا تمدقتو تضم

 (( راع ة:بروك.لءاراع * نكي مثال ةناذ كولتقينا ) ش
 هليقو حاشولا ىف ءالعلاابأ ىنكي ىكتعلا بعك نبونطق نبتباثل اذه

 اوراسو نيقئاط «يلاوعدت « ىذلا ىلع كوعدابلئابقلا لك

 ىجورابلا ىجلاقيو هسياءاف اق اليرخلا ىلعواطأ مث ةيلطاو توصلا هل_طأ ةمهتجتولا
 لامو أ كرتل نان لوءةماما بصنو سدطولا ىجو كولا ىج هنمريعتساو هدحدتشاىأرسكلاءرونتلا

 م

 د2اسد

 دها وش 6



 مون

 مر صو بهذو ة-فانامو عورب نم ة يلا ةملا مضرةلادغهد_هاوشيف فنصملا لاق

 في رمدلاو ا !|نبادباو روب مئلانوةفاكةدئاز نافرووجاهناو روف عفرلاب

 ددمنأو أو هرحعجر 0 ِ وردناو هضخلا نتامهملا+ رار -وداصلا

 بوطخلا هاند نود ضرعةو *« هاربالناامءرملا ل
 هلدقو ثرالا نيسااللاهد و ٌقاطلا نالا دربال و ههرداون فىار ءالا نبا لاق

 ار نع ناصح ىلا هب الل شعل قاف كم آنا
 (هلصنو)

 تبيصتم أ ىطخي أ هرسثارمأ * قلءمالع صدر 0

 ال ارو نيت دارا لذلا ماعلا قو اعجب 4_سشأو هيك هرمش ةارمشو ىفار ءالا زر الاق

 هل ضرع ن ماما ضرعدو ةروسكملا اريد كيوب ل كا 0

 3 0 و طاو هل تضرتعت ىأا هرسدكوءارلا خة:لوقلا هت ضرع نموأ ربط ىأ اذك سعأ
 نود ضرت_ءد واهاربال ىتاا هءرغملار ومالاىلا هعامط أ ة2ةناسنالا نا 2 سال هدشو هو همم لا

 دشنأو ءايشالا كلتدعبأ, كنظافهءاح 0 ااةديدشلار هدف نا

 نان لوعةمريغلاو 0-- ا ىقلاو ءاحراان 2 ا ىتدر ملا طول ءللاهلاك

 ري_غاهد رف هريمخهداز ا اصخضش تي اراذا ىنعللاو ديزب لوعقم اريخو رمعلاّن سلاو

 دز سلا هده كلماو اهاعلازي الرب_لومعم دقت او ىلءسببلابةاضلاده شتساو

 ىلعةل_ةادودت اًرامو ة-.طرمدانو ك2 نأ لاه ال كللذ ني ءتدالو ىنيمامدلالاق هيشووتلاامدعب

 ىفش هد نباهدسشنأو هد للا ةروسكملانإدهاو تفند ءلااذه ف:#_ملاداعأدقو هيلعقلا هلجلا

 5 زيبقلا ىلعايصن ارجل او لصفملا حرمت

 ((ابوضغ”ىونااىأن:نأرذاحأ 5 ايي حس تيفي يا ىرس ناالأ )

 هنوني ىذلاهحولاىوتلاو دعيت أنتو لاحلائسلا  يئكلاو زاجل يللا ىف اهداتساو راس تععىرس

 هفرمم:ملاذإو ةأ صا مسءاروبصنزو ندم 2؟بوضغو ريع و دع وأ برق نمرفاسملا

 »ع زاحنب ل2 بضغةلواراهج # اًنْرحه سس ةقانذانا بضغتأ) اكلشتآو

 مسمن همدتق ل !ةفرك ذيوارب ,رحوج ميو شاملا د.ءنيناعل "اف حدعقدزر التل وطةديصقن ماده

 ةدمدقلال وأو ناس نبع وهلة ةدوونيص1اننور ع نا

 مار وبلا تشبة لوع نب #:> < ىتقان ه.دملاءار وزب نحت 1
 مساورلا تالمعيلا صن لقانت * لدتعاو ةيريلارب نمكيندمس

 مراغلكنع لمثلا قامو هاد «* دسقملك كاكدفلا نمؤملا ىلا

 اا :لاباهجاردا اماقحأو « اهضورغقالدهعلاى وكلا لاقنأولا
 0 صخن اانا شح ع نعاش ٠ «هتق>ىتلاءومهلان ا. ض هاو

 ماو اوكلا حورجلا راث ار وه« ةحروالدءرالا3منرغلبمل
 معا ملا لثم سانلاو هرثذ ىلع ار_2 ”يىبنغلا هللا ثعباك

 مهناهو سء«دبعفانمىبانعو ةلالكن ءال كلا ةانك عثدو

 مها كلم رديىل > مود 1 مهن اك مهلعادوقعمحاتلا ىرت

 اهنمو



 1200 ا ب ل ا ب

 م-,ملااو راسواريثكا عجدار 1نادمم تعج هصئامةورف ناو ا ةبرصملا ةساجلا فاذكه

 اد

 ساعقن ورمعل ىورتو ةورف كلذ فلاقف مهماواصأو داو ع اورفظفنيمرحالاناوةتلاف

 اندمز هر عمربغف مز حناو د اند نوما رون عر منا

 تدبلا رهدلا كانك تببلا نيدائبطناامو

 انيذسهيراضغت ةكمولو د ىدرو و رس هاثيمف

 انوئمهتطيغد-هدىلاف * يانا لا

 انيلوالا نو رقلا ىنذأاك 5 نوتتاورس كلذ فاق ت0

 اةمقب :نذا ماركلاقِد ولو 00 اندا>نذا كولاادا واذ

 نةعزخ نهراعن دن ,ءريهز نور ع نيهثلا دبع امد ىدقاولا انأ هتاقيط ىفلاقدعس نبا تدار

 اعيايمو ه هدم رك لوم ارا ة مل سو هيلع ل ىل_ هللا لوسر ىل« ىدار ماك ء_سم نو رف مدقلاة تدان

 هللا لور ساجيرمتحي ناك هيلع داب ءني دعس هلزثأ 8 فرع هل الكر ناكو م-سو هيلعدللا لس دىال

 امو ' سو هياعللا ىلص هللا لوسر هل لاعف هعئا ارمسو مال_سالا ضئار ذو نآ ارقلا لعتب وم سو هملعهللا ىلص 1

 مو ىيوةباصأ امهموق سصداذ نمو هللالوسرابلاعف مذراا موب كموق باصأام كم ههو رقاب

 نيب ناكواريخالا الس الا فك مو. دزي ل كالذ نأ امأ سو 4. !ءهللا ىصاللا اوسر لاقذ ثالذ هءاس الامذرلا

 ك.سمن.هورفلوق. كلذ فو م هونخأىج - اودارأ| هدا سه نم اهفنا ده تب اصأ ةعقو نا د,حود| سه

 اةيمر «مريغق مز ناو دع امدق نوالغف باغننا

 انيرخ أ ةمعطو اناياثم * نكلو نيجائيطناامو
 دأ ص ىف بسو هيا هللا ىل هللا لوسر د هعمسا 2 ملسو هيلعهتلا ىلص دنا لوسردنةو رف مافأف

 لوسر فون ىت> مهؤماقأف مالل_سالا ىلا مهوعدي نعل ايءانبالا ىلا انا كهعم بثكو اهلك حذمو دس زو
 كيسمنةورذزاجأ لو هيلعهللا ىلص ب: |!نارتا هو مدعو ا ل كو مب هيلدا ل دانلا

 باطما نب رعنا ىدقاولارك ذوب نادع جن ن ملح هاطعأ بي ربع: ىلع هل جوة ةوأ هرم دع نان

 دواذو ًاهثيدح يرش أةياور هلوابنكسق ةقوكلا ىلا ل 12+ ثا هنا هريك 59 جد متاودص ىلءاضدأ هلمعتسا

 ةلعلاانه بطلا ملعالالاق تاينالا د رغإ) ةءاجومجذلا ةريسوأ أو ىبعشلا ه:ءىورو ىذمرتلاو

 انعلاعالاعتااوة لاروضح نمردقلا هيعربامنا حصاغاو نيل انانق بيس نكيملى أبدسلاو و

 اراثملاو ةعاصشلارضاومف و ءايلا نوكسد نيدلاو هداعل ااه بطلايدارملاحادعصأ اىفو ىرمتنا هلودلاو

 نيتعملاىدحالل ادينأب رخل شلال دلاو رّدةىأهلىن :ملاَقد هردتما منال توما ى هو هيثم عدج

 ةلودمهنيءىفلارا لاقي لاما ضلايتلودلاو لودلا عمار ةلودلا:ءاعم_هلتناكلاةي ىرتالا ىلع
 لواد_:.ىذلائثلا م٠ -اهضلابةلودلا ديبعو أ لاو تالودعجاو اه: هو اذ ةنصنوكت هتولوأ3 2

 مخلاب هلودلا ءالعلا نب ورعو أ لاقو ىبنععن امل هلودلاو ةلودلا + عضعب لاخو لذا قلاةلودلاو هلمعل

 9 اكعجي لك د اكلاو لام اوبرملا فنوكاس ات 8 َِب هر تفلارو لا 1
 نم ءالوش ىلءةصوءالؤه ىلءةصلودو بون ىأ ملا في فذكو هل سهما الا ردصلاوه

 بدرو عدجرل ركدو هيئاووهنان دحر هرأاق فورصدو ولدلاو ورايا ليسا لباس

 كرشلاو هو ىرم» عجج هأرممو نارام محدحاو 1 دلاو نو. :او شيعلا ب.طةراضغلاو هثداو 2 هدلا

 لاوكأ ةثالةهمق ل ه3: كَدسمَنةو رغلو أت بت نكات يملا اذه ىزسللرها اولا رش ىو د

 ((فزخ نأ نكسلواةيرمصالو 3 اءهذ منن اام ةناد-ةىتب) دعنا



 م

 نو-ةبالحوت ناك كلذك « اهنخت مل ةنامءالا تيفلأف
 لئاقلا نذلاق ةغانل ااولاق

 ماعطدغلكل دغراذ_- #« اماعط دا رخادبت سل
 || نياوفاهصالاو راك,نيريب زل يرخأو رعشلا,سانلا لعأو متارعشرعشأ ة-غبانلا لاق ةغبالااولاق
 : لوي ىذلا لاف سالار عش أ نم لمس هنا سامع نبا نءرك اع

 عساوك :ءىأد لا نات لة ناو * كردمو»ىذلا لمللاك كناق
 | | ةغبانلا ىتم ةمامأو آلات سانلارعشأ نم لئمسهنا تبان بنا س>نءاضدأ او رخآو ةغبانلااذهاولات
 | اور ع ىأن عىمدالا نءةيشنب رع نعبلعت نع ىرادنالا نبا قدرطن مرك ا سعنباحخأو ىنايبذلا
 | |ركذلاو ىعصالا نعي رخأو هنمأط أ طه _ةانلا أ شنأ لف برعلا لفرح نبسوأ ناك لاقءالعلا نبأ
 || ايوار ىنعيةغانللا ذي آن وك,نأ لص: ريهز ناك ام و رعوب لاتف ريهزو ةغبانلا ءالعلا نب ورعىأدنع
 || عجأف كلذ فسانلا فاةخا لاف سانلا رعسشأ نم ىمعالاارا شب تل أس لاق ىتعحالا نعح رخأو هنع
 ا ىثءالاو مزاح ىنأن برمثد ىلع ةف وكل | ىل-هأ عججأو دمعلا ننهفريطو سلا ها ىلءةرمص,لا ل-هأ

 ْ ناكو لطخالاو قدز رغلاورب رحىلءماشلا لهأ عججأو ريهزو هغباتلا ىلع زاخلا لهأ عجأو ىنادمهلا
 | |راونلا ىلعاوحاندقلو ىنارملا لوةيري رج ناك لاسقف قد زرذلاوأرعشأر رك تاق اههنودلطخالا
 || ممرض هنارعشلا نمةسغباتلا هيماكتاملوأ لاد ىععحالا نءعحيرخأو رب رحر عشب قدز ر ثلا ةأسها
 لاقوهد, فاس اكملجرلا عضوفاممءن روكي نأ فاي و سانلاهيدها شد 4ع ناكو جرد: ءدمع

 اهاذأىلعسداجلا لق<و * اهاذقالول انسؤكب يطت
 الذل ىجصرةغانلالاقف

 اهارتشا ؟ىهسن:بساح * لسذاهحا ص نااهاذو

 نا كلذ نماندمتسافرخآعضوم ىف هرك ذأ يس اكرذنلا نينامءنلا دنع ةغبانلاب تيان نبناسعمجا
 || غباونلاحامشولا فدي ردنبالاد 4 ةدئاقإم ةثعبلا لبق سو ه.لعدتلا لسد ىبنلا نمز ىف تامغبانلا
 ||هغاتلاو نانانيديزقراخلاةغباتلاو ىبادعلاهللادبعزب سق ىدعجلاةغباتلاو اذهىنايذلاةعب رأ
 || هغبانلاءالؤوهىلعدداب زئدم الا مساتلا ىلالهاةتلاو فاتؤملا ىف (تيأ د ةنادعس نب لج ىئاديشلا
 لئاقلاوهوهتبا دمع نبقراخلا ىبهذلا

 0 بيرك ريغ نمهنةذئالو * هب رحت ىحأ لما ن>دال
 اضيأىاسذعووربنبلاتنباةغباتلاو ىفاودعلاة-غباثلاو ىوتغلا عيطمنبىؤول نبا هغبانلاو
 دايذهللاقي رءاشم_هو ةعاجب ىازلاندابزىدم الا لاذ « ةدناقإب نا اود_ءنبثرحلا ىلغَتلا ةغبانلاو
 دشنأو دقاونبكلامزبثرب ولا نيرب عنب لاذلاب

 ايرخآ هلودوانابانم * نكلونيجانبطتااخ
 هلمقو رم ىنا تح ىدارملا هس نبث رح ا نبا نيسلا تشو ملا مدد كي سم نب و رغلاذهو

 انيرخ انخانأ هلكحالك ٠ ساناىبعررسرسهدلااماذا
 انمقل6نوتماشلاقلمسس « | اوقفأانب نيةماشلل ل قف

 ماعز
 انمخ ائمحهفو رصرتكت « لاص» هت:لودرهدلا كاذك

 انوحخ هلنامزلا بيرد *« امور هدلاب يربررغد نمو

 ازرروم



 أ

 مم حا لس للسسسا
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 ةيواغل كرام ىلاعتهلوقكا اضرأفصوع راش هلوؤو رمثت:مدارحو رعقنمىل_كعزاعأ ىلاعت
 ةأسها ىقوةماعلاءا رز نا#اهلاراثأ ًاتلاةصقلاو# ماباودحا اولابهةصوز وحك سندللا مسا ناف

 ةاطقا ف ناكو مايأة ثالث ةفاسم نم ىرتت ناك لبقرظنلا هدد فصون تناكسددحو مسط ةيقب نم
 تلاقف امج نتداطو نمس درمسأ هم 0

 هيمماجلام 5 هيدقهةصتو هيشماج ىلا 5 هيلماخلا تمل

 ادهشةسمت مل ىففنصملا هدرؤأ تبلا ماجا اذها تملا ت !اوهلووو نوّتسو تس ىهضاذاقاورظنف

 هديت بلا عموأ هدرو ًاومقرلاو بصتلايءاسجلا ىوردنال 0 تسنللا عاراود ىلعأب

 هلوقل عدانوههدهاو ىف فنصملالاو هفصنوأ هلوقو واولاك قلطملا عمعلأو دو روىلءهبادهشتسم
 رخت سملاريعذلا ىلعءاف طع ماجا بصن عم معؤرلاه يفز وحي ولاق هعذرهعذر نمو هءصن ماجا صن نذاذه

 ىأهريشفذ دادتيمو ها رار سصفلا لج ال كلذ نسحو انل ىف
 ماكتملاءابعمدقن مةداكولا نوت كرتزا اوج ىلءىدقتذهلوقب هيلامأ ىف ىرصتتلا ناد هشتساو كلذ ىسش

 مجأرع و توصلار ًازلاو ىندةهىندعوأو نامعتلاه ,:؟سواةوأو ناس آلا ىئعردصم ةيسالاو

 نم ناعوت هلم_هملا خت: د: -ىلاو ركل ان لمغلاو مدلادسملاو ماتشالا تاتا تصقد رهو

 ةضيخلاوهفرممكلاءامأو لاك سيق ا 3 يرت تالس لاول هانا ىمحالالاوو رصشلا
 ة#غانلا ناو دىفو

 دنسلاو لمغلا نيد ةكمنامكر ه [اهصسع ريطلاتاذئاعلا نمؤملاو

 هلوقو 0 عقانماناكناتجبادنسلا :للمغلاو اهذاعأو ريطلا نمأ هللا ن موملاه-راشلاقو

 امهغبانلا ناوي دف هعمو ةمسلاراعشالافو بلطلا ىهتنمفوهاذك هبت ام ئس نمتاقام#
 نمىوربو ةيفانلاامدع:ناة دايز فهيفدهاشلاو « ههركت تن :ا:.ة:تبتاناهرف ا دشنأ
 «ىدب ا طوس تفر الف نذأ ه هلوقو 4 :مئمىنمهادنءام لاق. ىنمكملا قيسسامىأتددننا

 نملاةىادعلا منر نب سن ًامهنملثملا ىرجمهدنءىرج هن“ اكو برععلا ءاربعشن مهعاجهماءدرأو

 مس أ ل سو هيلعهتلا ىبص ب: :لأأ همس عةدمصق

 ىدب ىلا ىطوستعقرالف نذا + هنو ىفا هللا لو سسرىثو
 فوعن همن طمع نب عوو رب نب رباجنبا رسكللانبا ضن ةنواعم ن دايز هم“ اذهةغباتلا يهدم اة

 رضم ننال مغ سنو ندءسن ,نافطغ نب ثد رب ص معد نااهرمسكو لاذلا عطاك .ذ ندع _س نأ

 ىصحجلا هذعنب روك ذملا مرح ناعأو مو نيروه تك لكاقل ءز ذل ىفأمد ,ذلا ةماماوأ

 هلوقهغاتلا ىع”وحاششولا فدي ردنا لاذ سف ١ يرسادسىلوالاةةمطلا

 نور مهنمان ذ] تعنت دقق 00 رمست نت نا فلا ىبن قحاحر

 ىنكي هنا دي ردنءالحا ولا ىف كَ همام أ ظوددلاو ركاسءنالاك ةماءانأ نكبر ىجعدالا لاقو

 رعشأ هنعتلا ىضرباطخلا نر علاةلاق ىعشلا ن ءفدتشو ايفا حرخأو تر ةءانأو ةمامأابأ

 لاق تاطللان برع ىلا اندةولاق شارح نب جد ر نءىبعَسلا ن ءرخاهدو نمبر خأ و ةلسغبانلا ب زعلا

 بهذم ءرآل هللا ءارو سلو هم هد رتل ةذل د لوقيىذلان م

 نقيل لانا تعش نع #3 هلتالاننأ قمتسع نعش

 لئاقلان ذلاق ةغبانلااولاق
 دنف ى ءاهرزاقةيربلا فمك هلكل.للالاقذا نابلسالإ

 لئاقلا نفلاق ةغبانلا اولا
 نونظلاى ّنظت لجوىلع « ىلايث اًتاخايراع كةتأ
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 دعملا قوىندالا فسانلا ىلعال ضف هلنانامعثلا ىنغلت ثالَمف اهنمو

 ديلا هرابوأ ىف خضوت نادم_س #« اهنيز ءاكعملاهئاملابهاولا لاقذايلا
 دحأنمماوقالا نم ىبئاحأالو + ههسشدسانلا ىفالعاقىرأالو
 دتغلا نءاهددحاق ةيربلاىفمق « هل كيلملالاقذا نالسالإ
 دمسعلاو حاصلا صدت نون أ« مهتنذأدقىلا نا سيخو
 دس#لاىلءهالداو كعاطأاك * هت:ءاطيهعقناق كءاطأ نذ

 ده ىلع دعقتالو مولاغلا 00 ه4.قاعم ةءقاعف ةلاضع نمو

 دمالا لءىلوةسااذاداوطلاقمس « ه«دقباست: أ نموأ كلثلالإ
 داسُملا دراو عراش مانج ىلا * ترظنذا"ىلا ءاَد كب ىحاو
 ىدقف هفصنوأ انتماج ىلا «؛ انلماجلااذها ةءلالأت لاق

 دزنملو صقنت مل نيعستو اعست *« تعزاك هولأف هوب_-سكخ
 ددعلا كلذ ىف ةبسح تعرسأو « اهتمام اهيفةنامتلمكف
 نكد نم رز ل رارقالو 5 ىد_ءوأس واتانأنأت كن

 دلو نمو لام نم رسسمعأ امو * مهاكءاوقالا كلادفالهم

 اسد نم باصنالا ىلع قد رهامو ع همعك ت مط ىذلار مل الف

 دع-_سلاو لغلا تب كم ناكر وددت نالزغلا نم ذلاوال

 ىدبىلا ىطوس تعفرال_ذ نذا * هبتدت اا ههئس نم تاقام
 دسك .:اءنم نيءاهبتّرو « ةبقاعمو ري قاعتنذا

 ترمة أت وقأو لعمل ارهظدنسلاو ضرالا نم عنةراامءايلعلاو باظلا ىْمةميحاصهدروأاذك

 توولا ليصالا حادعلا ىف لاق نونلان ىوربو هرخ [ملالانلالم_صالاو ىفاملافلاسلا تاخو

 اولاعفامالن رو:لا نماولدبأ ُتناليهأ ىلع عج ار غصب مم نالسصأ ىل*عمجي و برغملا ارم معلا دب
 اهيف تفةو ىورب و كلذ ععصوتلا ىف فصلا هيد هشة سأ دقو سارع ىلءلادباوهولالمصأ

 اناوجدرت لت عو لزنملا عد رلاو ءابلا عزت ىلعاياوج بصتو الس وطىوريو ىيواجتمت اليصأ

 ماوعأ اهل عءرتتىتلااضد أ ىهو رفح عضوم تسلو ترق ىتا ضرالا+هوملظملاو ءاممنالودريمملا
 لو رند دادتحملا ظالغلانامملا ءاكملاو ندكفبو نيته 2ىوربدعملاو تاصلاداطاو رطل

 ىنيمسا ىنعع عراضم ىثاحأو مع ىنععىرأو هدياتملاذءللاو عضوم خ“ءوو تدننادعسو عمت

 اناسنا ماوقالا نم ىثاالو دي معاكس [:لارب_<لوسزا ام

 سدو هيفريخالام لكو بذكللاواطشتا د:ةلاو اهعنمااهددحاو مالسلاهياعىب:لاوهنامملسو

 هراخاحافصلاو ماشلاب هن. دمسدتو ىللاذ ساو ةلمهملانيسلاو ةمتعتلا ةانئملاوةمدقملاءاسلناب

 ميضلاو ظيغلا ةمهملاداضلاب دعطلاو ماخرلانيطاسأ نيت: دمعلاو ةحافصاهدحاوةضدرعلا
 لدقتالو ىرهأ ىفىأ رلابيصمامك<نكىأ كحاو ةياغلادمالا تاغىلوت_ساو سرفلاداوكلاو

 نوبتكعفنوطا*ىرعثلانبالاق ليلقلاءاملادقلاو ءاملاوتادلا هلوأ ةمحملاب عارملاو اطقلا
 |لاقاكسنج مس هال ماجا هيفصو در موه لل تلك لودسُمْلا ندراو نودي ربءايلاب هلا ىدراو

 ىلاعت



 أ عاجلا مامز نيدقعلا الاقي مت نملجر ه.ةاذةنيدملاىلا عوج رلاديرباتلطنم راج اوذهللا هل
 ىلل>ر ل ءةأو هعمل ها يالا مدحأك. .لالصدالنأ 2 ىلاهللا لوس رز ىراوح اهلل اقف

 نيب فلريب ْزلا نكن ا م:_صأاملا.ةذ عابسسلا ىداو ىفريب ءزلااذ_هلاقذ سو ن:فذحالاىلا عة نم

 نيهلاضفو زومرحنبو رع «_ءه-) هلغان قا كااديرب وه مخ .”كلا[مر_ او تنل نمنراغ

 ريب زلا هما ءل مك هةيمق + «طهنعطذ زومرح نا هءاعملوك هءاطىاويكر ةامعك نحس ةلوز رضا

 هسأرذخأف عقوف همة «طرومرح ن اه ءعطقرمب الا ىغأو راس م هنء ف كفريب ز ايدل هللا لاذ ةوت كف

 ناك لان همفص نالت اقاورم د لا فرب. زلا ل :اقهنا هورم-تأذ هنعهللا ىغراياءىأ ىت> هلم هذمسو

 نفدو مل--و همم عهللا ىِل .صاللالوسر ه-جو نءءامغلا جرفاملاطفيسلاقو نم سلا ءرعتسلا
 ةتيدملا لهن اكوريب | :اكو ]-.ة:نيور مع نيديز تكد ةكتاعتلاقذ عابسلا ى داونز لا

 مهس نما منعمل-:ةذ قد _صلارك ىبأ نب هللادمع تحت تن اكةكتاع وزفة داهشلا دارأع نم نولوةد

 اهنعلتعف باطآثا ننرع ا ناك من ةماملااعلتقة باطلا نديراهسف رة تاطلا و

 تح تناكمت 4 3 ان رمديلاةساةلا ىحاصداز تاسالازومرحناردغت !اَمف اهءلدقف هدتعت تاك 3

 نمقود نأ نمىردبال ىذلا سرا لا ما مصلا ىف ةةمعسراغءاهطوق اهنعل تقف ىلعنننيسحلا

 ا:هدارملاوهو فنصملا لاق ةياغثسل ا طوقهنمو ةمه شيكا ضيألاقو هسأبةّدش
 لجرو داءترالاةشءرلاو فيفا ضشئاطلاوتةىأادب رعتلج رلا درعلاةب اغلا ل مهملايدرعملاو

 نيسعلارم دكت تالش هلدأو ةمملا حفيت تاشو باقلاىأ نانللا شعر ىوربو نامجىأش عر
 خش: ةرمغلاو سائلارم < دوكلاو د ةعمبطلاو قاذئاوحسلاو لهسلا ييسلاو تملا شد عراضملاو
 هقرمماذا هين هال و ضولتابتنر ةاذأو ريثكملا ءاملا نم هر اعمساعجلاو هّدَسلا ةمخملانيغلا

 نيءو فاقلا نوكسوءاذلا مدن عد :عمذلاو ضعت ىلءمهضعب ل-> ب رملا ىف نارقالادارطو 20 نع
 اهاح رب لمحت باو دلا نالدقدف مذ :وهلاةن لملذلا ل_>رلا هبهمشد وحادعلا ىفلاق طارمخلاةلوهم

 د تيدلادو نب ءاقدقد- هلاىوربو عقترملا طم ع لا ناكملا ند امهمنيلادو ءارو فاق ددرقلاو

 دحأدي زندمع_ساهوخأو تارحاهملاتاعدامملاتايباكتلا نم هر روك ذ ماك اعو ةيوتسملا ضرالا
 ' و نلعشا ىل صولا ةثعب لبق تاو اهاجلا ف ف: او وأو هدجلاب مهدوهبشملاةرمثعلا
 د هممت 3 قيهد>وةمأةمامقل امون ى أي هناو ةهنكلاق دنا ملسو هياعدللا ىلسص ىب لاو نيش سم

 دسناسالاو 4 ءاطه. اءهعبتو ماوعلا نريد زل > وزهيفصلت بلا اذه هدهاوشيف فةصللازع

 هللا -ءعنبهز درس نب ةرانعم تلا قسانلاق رعأ ًاحاشولا ىف دي ردنبا لاق »6 ةدئاق را

 لتووريبزإ | نيهقلا د عجبا ىلتةو ديد مون هر حوةراسع ل-ةقدسأن داب وخنماوعلا نريد زلانبا

 ىدمالالاد «يددب ةولادلاب وخة عاشت و اوعلاةنانكوشب لو لب امون زومرحْن يو رعرسب لا
 ىدسالا ريب لا نمتلا د معدد _توملا دكو خا ه انو ةعاج ةد>وملاو مذلاب ربد هلا اتش فاَتْولا ىف

 دشنأو ناي رعلاربذتلا هللاقب ىذلا ى ما ارعناوهو نو ومذلاب رز لاق رعاشمهوديج رعاشلا

 ! (ههركتتنأئثبتنت ا نإام)) :
 رذتعي ةدمصق نم تيدلاو «ىدي "ىلا ىطو ستعئرالف نذا«هزنعو ىنامسذلا ةةباشال تيب ردصاخه
 اهوأو رذنملان:نامعنلاىلا اهمف

 دمالاف لاس اهلعلاطو توقأ *« دنسلاف ءاياعلانةيمراداب
 ا نم عسب رلانامواناو >مع ع اهلكاما انالصأا مف تغقو

 داجلا ةمواطاب ضوهلاك ىؤونلاو « اهننأ امان ال ىرا اوالا الا

 ريل ضي 1
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 اراك
 الا  قّ«ل« 222542421 042252222220022 21010 22 1 ل م

 ىلا هنمءاب رقالا ىلا عرسأ ءاضغيلاو رسلان الحا نم ازاوحو مفايس:برقأ مهذاهلامذا ةنتساو

 لاقو انه عيتح كاذ لكو لصأتسساواحامم ه)_ءوأ هدجو ئذلاحابتساو تاري_+لا كاذكوءادعبلا
 هبلاطنبو ئثل انيددي ركلاةدانالا لسدو ةحابالا ل 5 رس قىزب ربدلا

 00 مءاشنمهلوانتملر اظاتللكو ةلاراهظا ةحابالا ف لصالاو اءاممّئشلاذاختا ةحاب :يالاو

 باوجماقل ىفمالالاو فرعد ردا ا تاطقلف 0 مهسنةطيقللا 1
 لئلا اوج حير خفاشلاتيبلا يرش هلاو هنذاةدنا ةو ىزي ريثلا لاق ماقلدتلاو نذاىأر دم مسد ف

 اناوج تيبلا نوكرءازحو باوج نذا ناهي وس لوةىلءونزاموذب لعق, ناك اذاماوحايتساولو هللاق
 ىرايلا لاقو نشأ عجن شخو هير ذك اذا هالاب ماقلاقو جنيب تملا ىلعيذ ىل ءازحبو لاس اك

 ةدّشلا خفلابوفعضلا مضلانهئوالاو هظذح ك يلعب ىذلائثلافبضغلا ةظيفحلاو ندع عج
 ىنعملا ىناثلا ىلعو أ موقد ضد رعت همفو فيعضلا نالاذا نودّتشد مهناتدملا ىنعف لوالا ىلع ل ناق

 ( جشلاتياو رناق مخنا ةياورلا ن نمفورعملانأىلاىراسلاراشأو ىوق !!نالاذانوّدَمثدىأةغلابملا

 كلنا | لام عتساو دل مالا مف ةروولاظعا تعاشكا ٠ نع فلانا ىك سارع الا ىصق أذ جات لاو ختم

 نار زاغتسلو تاعاجلا تافارزلو ريثعلا ىنلقاث امل علو هعندىلا او ءرمسأ اوراطو ةراقسل

 طقلاوهوهريلا نمنالعذناهربلاو مهوعدي مهبهنيو "نايفكو بحاصكدح او مجانا دحوو جتفلار
 هرود ىنمذلا بارا ىم-للاعوذلا ىلع عددبلا لعاب دعا نشملانوزحيهلوقو لالعفلمقو
 هده سكش ام-هدب ىأمهب ىفتيلف هلوقو هةصوالدر هنارعا زاجرخ أولو مد ةمءان ع امهاوسو حب حدملا

 ةراغالا نوةرةنممنالقرفاذا نش تنماونشو لدن ىتععد- ا لاو علا

 عجاناسرفو ةراغمسالاوودسعلا ىلءراغأر صم ةراغ الاو اودشىوربو ممتاهج عمج نم 00

 بصن ىلءةراغالااو :شهلوقداودوشتساو نالاحامو لدالا د : كار ودو بك ارعجلناكرو سراو

 ددنأو ماللا,فّرعموهو هللوعاملا

 ه «(اريطأوأ كل »أ نذاىفا د« اريطشمهيف ىنكرتتالإل

 هللا دك كلهأو لاخلا ىلع هيصصنو بيرغلال قو د_عيلاريطشلاو هلئاتفرعتالزس روه

 اهدشب كاهع راضم

 «ةقيفالا هروسك-لانإدهاو شد

 رىصتلل )وع دع اب سات !ق ناك: معتاش 2( 1

 ديزتنةكت اعلاف لاق همن أع نع هو رع نب ما. سه قد ربط نم ا , كردت_سملا ىف كاد يرخأ

 0 زلااهحو زرت نورا

 دّوعمريسغناكو ءاقالا مون «ةموب سر اهيرومرحناردغ

 د لاالو دانملا ّششَءراشث اطالو 0

 ديمتملاِ وقع سل ءتلح <« السملت اونا كتمعتلش ماد
 ا ركد_ديصح مس و قداصءالب وذل يسب لانا
 هرقلا عتف ناي كدارطاهنع د« هنثي مل اهضاخدق د

 1 حو رئاعف ىذمامث ي هلثع كاد, ترغظاف -هذاف

 نب ريد . زلا حب خلاق هريع» نيدلاخن ءنام شن دوسالاانثد> ىدقعلا ضاعوبأ انا هناقيط ىفدعس نا لاقو

 سرف ىلعلاتقل دعب نم ناد د الدو تس دس هرخ "اللا ىداجب نم نول خرم عا سيجا مون وهو لج امو ماوعلا

 هل



 مه

 0 اوعلانا بام نمرغلا فو ىذقلانه نش ىيءفشاو ر

 لاذ هركءام وزن ءنءهانأريثكو

 تاحسااما:ضارعأ نمدهزعل ه*ب صاد ءادريسغأب أ نه

 يلارظنلا بحي ناو سهن.كالاا دمع ناكل اك ىبّتعلا نيرك ا سعنأ 3 رثأو و ليصتت لالا وورصتا
 هارب 3 نطرح عدلا نعمل كلاديعلاةف نيعلاهب ردزتري_دقريق-وهذاهيلعدروا! فة 0

 نان<لتاقلتاقتاو تاني قطأ ىاطن ثا هناسلو هملكدي ا ااا ءافزي بتم .وااريمأارالهملاستذ

 لود ىذلاانأو

 رومالا ىتكر عتدب أ ددو * ىتتبرتجورومالات ب رج
 ريسسهخهيقاثموخ“ ال مهب دي ىلا ىل_ءلاج رلاىذت امو

 ربوة هباوثأ ف قو *« هيردزتق فملا لدرلا ىرت 55

 ريرطلا ل جرلا ك:طظفاخف « هياتيتفرن رطلا كو

 ريو مرك | هنن ز نكسجاو نراك لاحرلا _-ظءامو
 روةصلاالو ازيلال طتلو *« اموسداطوطأريطلا تاعي
 ريسعبلا مظعلاب ن نعمسد د ملذ 3 ىنلريغب ريسعم ار

 ا 00 ىوا ارهلاببرمغب مبكر ريف

 ربر لا ىشلا لءه سدو 3 0 "ىبصلا هرم

 رود ءامصقلاو 2 0 أرسم تبن عت :لادوعو

 عبتلاو لع .كلارب راو اصعلاىوارخلاو راظاملاوءاورلا اوذرب رطلا هسل# عفر وكلما دبءهيلارذتءاف

 هداوخماز اوخعجة ملا ءاىلا مظرروالاو يلا. ”ى.قلاه:مزت ”رصشلا ركن م

 افبايشلا ب هذو برطأافةزءتتاملاق كرع نم قرامريثكلا لمقو فعضلاوهو 0
 دعىلء!نبالاتو رك اسعنباهج رع لالاطاءذميرعشلااغاو 0-2 ىل ل نباتامو نيَأ

 سانلالاةذدحاومو. قسابعنادومةمز كعو زيثكت ام هريغو ىنطقزا دلا لاق ناورهن بزي زعلا

 ل ىلع را كلل | ادقختأو ةنامو س+:هنسكاذو سا! ارعشأو سانلا هقف اءوملا تام
 ابشر 83م ةطسقللاو 7 ىللب عيا ست نر امنع تنكولإل ش 1
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 نيابة دوش 22 ا شا ثني اانا

 ظل

 ((انالةثولوذ ناهظيغلسا سس: *« "نس شعم ىرمهثب ماقل نذا

 هحرس ىف ىرامملا هركٌذاذك# ول ى_4مءاط هريخ [ءا رلا فو فاقتلا مضي طب رق ده“ ارم _ةعاب نم لحرلاع

 نب رمعمه ل. ءعو ألاقو هلدا تيزامسا اوتاس وش ل نعم _1ذاكب هموقريعز 1

 دد'سافا اريعن نيدالإ 5 هل اوذخ اف ىف نأ نطد رده لاقي رين عاب. نمل ح رىلءنامش ىنن نم سانراغأ ىنث اا ا

 تاببالا لاف هءلااه وعقد ,وييدنأم ناب ىنيلاودرطاقر 5 متنزام أف هود لذ هموو 1

 اناد-ووتاقار زهملا اوراط *« يفمذ- انىدب أر مثلا اذاءوق .اهدسوأ]| '
 اناهرب لادام ىلسع ت اهنا !ىق 0 مدد ناح مهاخأ تولاسال 1

 اناهنا وئتفمَتْلاَ 3ك اوسيل 7 ددعىوذاوناكناو ىوثن ك1

 ري 0 : ن5 سلا لهأ ةءاسأن مو * هر ذم لظلا ىلهأ ملا نم منوي !إ
« 7 

 4 انإىزاس ا:]| دج نم وهاس * 2 .رزاكص (ميرر اه ْ

 انايكر واناسرف#راغالا او: 0 0 دامو 0 ا
 هنرمدت ن ءاولواثت ثمر ءلا ىنهموقهظاغا ن 2 ًااهف غلبأ هنالرك ذلابمهصخو مغ *نمن طب نزام

 3 5 دهاوش َ

 يب ل مع ,

 ,”رارل ادع شل ١



 ا

 ا عام ا]هنذألامأ هع هءام و لهم دلل 1 بصائاةمضت هلمهملاو وكس و ملا ع بدكلاو 1
 ١
 نذاىفدشنأو رطملارمهةلاناملاو 1

 0 «(اهايقأالنذااهنمىننكمأو *« اهلئعزي زعلادبع ىلداعنل ل

 1 نزب زعلادمع ىلع ل تددنا هةهن نمو ةزهريشثك قعا رم نام هلا هيأ كف اظ-ا1الاق ه 0 رعرشك_اوه

 ىلل-ركالذ كد ولاق ةنامرزا ناكم قىباع < لاق كح اوح ىناس هللا ةف هدايا حيد هد ناو ىه

 لاذ أيش لنمو رخال فرعا شتنأو بتاك
 اهويقزن زعلادنعنمثيت « امدعبدشرلاةطخ ىكرتل تدع

 4 00 و تيبلافداعنما

 ١ تببلاىلداعنل يليه اوشن دالل الوب * ىنم ىلا ناسك لاب بر 1

 ِ اهلمتفدناعا تمن تحلي لو علا كت رنات لين

 || ةرمحلا خشن عاالاو اهكرتأالىأ لاقالا ن هاما اال ةيادملا هل فخذ تأ اءاذلتا مضددشرا طخ
 ا ا 9 0 نصقرت ا منالل.الا تاصقارلاو ىله_بااداة:!لولذلاو اهللذأاهضورأو ددقلا
 | |اهليثمو ل..الاريس نمناب هرم همهم لاذلا,لرمذلاو صالاو اهبو<واهعطقية مهم نيغدالبلا
 | ةدتشملاةيتكلاو ةثلثملا خفو ناكل امضي :ريثك 4 ةدنافب ءاطعلاو هولاون!ا نم عاق مسا بطعم
 0” يلم دعس ةممج عسب كدر وعن سه اعنب 200

 2 ا ا درا 1 ات تا ت2 1255222222------ 05-7

 قع .

 ْ لو. ريثكن اكو قشعلاو ةبامصل اقداص ل. ناكو ل. سلامر ءشلان ومد نه ديلا هلا

 ا فرء»نب روهثملاءار هيل اىزاخلا عازل ا ارذكوأ ريضمنب سا اندست ىل نس هع نبا

 || ةيوارلاداجس هةءىو دزي زيعلا بع نب ربعو ناورض كال انع رعلدو هلاوتا هدو هوة عج أن اب

 || بم _هدساقو مداه ىنب اص فرع الى اري زعلا د عنب ر 2 لاق راكب ريالا اتقوا
 ا ناكوريب زلا لا ةعجرلا ىرب ايم ناكهنال حلاص كا مو دساف ا مريمك
 ا هلت ناكو مالسالا لهأر عشاريثك لقب ق ص اىبأنباناكى وخلا سذو:لاقو حاو رالاخانتبلوقي

 ١ رددانأاب تنل اقف هعشانأو اريثك قدز رغلا قاف وعنهتلادبءن .ةطط لاو ردوو شد رقدنءةلزخم

 لوقتث يح برعلا يسنأ
 لدا هس لكد ىلمل ىف لع »ع اع ”اكفاهركذ ىبدن' الديرأ ٍ

 لت تس مودل رقت نسارج ياا ناو ريتك لاقف
 ١ اونقوسانلاىلاانأموأ ن< ناو 4 [:ةلخنوريسان ردا د

 |١ تناك نهرضكا:أ ا, ةدز رغلا هللاقف قدز رفلارخ : الاو ريثك اعد_> أقرس ل م+ ناّرملا ناذ هولاك
 طقادج أت رًارامو هب ا نع ملا مم فق هلبط لادأ اهدرب ىبأ ناك ن كلو اللات ةرمصءلا درت كل مأ
 مدع هرم لاق هادم مك اناا لداع ناكورشا رق نم هعاج ىعمو هءاعتلخددقو نش اره دم وجا

 قاتمضد النا كاذت ل5 نعل هللاو لاق لاح دلاكنا نولوقب زاناعف عمشتب + ناكو ا._ةنولوقيسانلا

 ١ مدعم ل جورفاو صن ميسنلا ىف ريثكت ١ناك ىصخألا لاو را كرا مايأذنمهذق

 ناانثد_-ديزب ند#ءانثدح ىودلا قد رطنمرك اس ءنابرخأو لمجةيوا ارناكوامتشاعنكيرلو |

 فقول لا تسلا 4 :ملءأزاخابتدأر رام "”ىول نب اعىبد ١ نم لحر ىلا ىأ تح ةثئاع

 |١ هقشعىالمجاواضففدهحو :هنوفرعداو وك موا ةشعق ىدص ًاامهيأل.> ىو هيشنوضيفب ةعءاجس ىلع

 لاقف هركد أمهم ع نعءاشاو ريثكع نماقش ءقدصأ ليج نوكيف يك اريثك 9 2 تلع) لا
 ال1 ف لفاسالا 0

 قر



 نارك

 اهعد_ةلاجرلاءاوشأ لتفأو « ةعدق ىل-للب قاوهأناالأ أ

 نمهبلعافوخاوراعل ىرقلاىداوىلا ل_هأ هيب رخ ىلا نو: ودو حولملا نب سيقنا ىناغالا فو
 تناك كونامعنالم>نأذا_ه“ ىلا ناي دف ضعب للاسف نامعن ىلم م معقب رطياو زف عم ضدنأ

 اذه ميدأالشاوف لاقامصلا"ى 1 نايتف ضعب هللا ةفام تيان نم قاتحامرلا عاف لاق, اهيلزتت ىلإ
 مئابصلا تبهىتح مايأة ثالث هعماوماقأف هسيلعاو أمئاو رات هاقاوض 0-5 ىت>عضوملا
 هذ_هىربككلاهدها اوشىلاةىنيعلات يار تاسبالا «نامعن ىلحانأ» لوقيأشنأو قلطتا
 اهدعبو ىليل نو: وشو سدقل هلي وط هديصقردصتاينالا

 اهعدةسماند اهف كاذىلع 2 ىتاورا را -ءفاو

 هلامأق لامك اقلات أ ا ةياقولا نون قامللازا زاوح ىلععضوتلافتييلااذ 2 ةصلاد ومشتسادقو

 0 - عيشي بأن نامل انأ مم انآ لاذ 5 ملعل ءلالهأن م ناكو ديردزب قاد روبوقعو أانثدح

 ايش ةمامتىلا يجرح ًافد_ ىلهأ ع نم أ سعا ةماهت لهأ ن هلل جر جيؤزت لاق ىومالا دمعس نب ى حي |

 ناذ_هكنعاهسح لاق امدلا ا لا 3 رك نةواشتأتت 3 :كميير ءاعفامتلاق هماهترتحاهب اضأأ

 مسن ظفاباهد روأو عدا ارلا تيءلارك 0 ةثالثلا تا.دالا «اماخ هللا نامعن ىلا هتلاقفنالاجلا

 ىلاتامالا هذه مسن ىو:سالا نيدلا لاج .جشلاتامهملا فق عقو © هيبنت9 ةراوح ىنمو ثةظالب وابصلا
 ُ هتبسفلا لثة هلعلو رعاظمهو وه ونام هر مامأ ةدمالت ن رم همعأ ل: نمىفاءغرالارم هزىبأ

 00 للا ىلأ نم عم“ هما ءةرالا هج رت ىف يدنط الخلا عيراتفتنأب

 خحفبامصلاو ارذلا نام هالاع :وتاق ةرعىلا ري فئاطلا قدري طفداو هلو او أ فد نامعذو ريسؤتلا ْش

 حيرلاهبادا صل والا ميسنألا يهسنري عدو ىللصتماللا مدي اخو قرمشملا ع نمسح عل ْ

 نوكينألقكيو ع تالا يعض ناك اذا رلاسن مي-نلا كلا ىفلاتاك فرعضلا وسن ىناثلابو
 ريهضلادوع قيمامدلاز وجو ايصللربهذلاو ريهذلا ماةمرهاظلا ةداعا ع نم لؤالانيءوهىناثلا يسنلا
 ةشادلا ىف تناك م سا ىلع هحتنالو خي الاك ىلا ةلااو رام ىلءىنأد.الاذ هو هب و
 ا كلا ع2 وامصلا ل.س ظئان رك اسعنبا "مرات فهتنأدو ام-صلاى د رطةباو رىلءلاك_شاالو

 ةيحاصب را ءامسالهعن ءندج را ديعاند هن ًااضي ا ىلاقلا لاق «هدئاقإل هّدشأد ربلا يعكو زيطسا مهكو

 .ليقطلا نبسهاع
 اهمودق قحو يوقىوت نعت أن« ىتسلا ةرعدرع ىد او ىلمجايأ
 اههسنءاود نم ىداؤفىوادب 3 هل ءابونجلاىرخالةالأ

 اهموح“ عومدايالب وطانيعو « الطاماقوش جرلاىوادت فردكو

 اهمورح طحت نأ اوجرب تنملا ىلا - 1و اكن ١ للا - هع ع نامكرإ الوقو

 اهمقالنوطىلكن ةدقوم « ةسرغ اعرف انكخا
 اهعربامفكاع قود جربتو «ىوهلاى وج نءاهؤاش>أ ةعطقم

 هلوقو بونجلا ىفهذ_هو امصلا ف كال:تااقة-ةباسلا تايدالا هلئاق ىهةأرملا هذه ناك 4تاقإب
 نونجلا ير جان هاطووو هتمدقاك امصال كانه ءاوعدي ولعللو حا و وغاكنو:هحالاه دريعذو | يهست

 دشنأو امصلا قد رط كانها هوةريظن

 ((اب رايه حرف نم لوقت دو #* امحنوك.نأو حرب ,خاصأف ))

 اءددح تعب[ تع م عارو يويعمل :ثمغلاك ان دو هلمقو

 ىت يدع بسملا ثيغلاك ا هثيدحلوقي لاذو د 0.0 0 د اذ ب ةيلامأ لمت هدروأو
 ١ رق اقع رشا ,



 انفي

 نمةيراكلا ةلزنع ةونلا ن 1 .ةهلا ىهو رصوأو عد + صالاو طايقلاهد_ءعيودلبو حا حاملا لاق عطقذت

 ئذلا تعزو عداض «عزأو انبااه.«دأ ىهوىلبالاتاف صنم نيكستلا :ةدلج عجيدالجلاو ءاسنلا
 ىلعقلطأ م جدوحلا لصأو ةنيعظ عجباءظلاو هارتقئنلاهل عتأو ةلمهمنبعو ىازيهتفثك
 81 ءامونع علا نمل ..ةدارضو حدوهلا ىف تمادام ةأرملا ىلع ىلطأم حيداوهلابملعىتلا لبالا

 همأن الاقي ىباكلا ةدايز نب غ.بصالا تنب ى هو هيب أمري زعلا دبع نيرعة دج ىلملو بطخ ”ىأو
 راك < ىلءف ادع ادامقعاو هلوؤو باطلا 0 مصاعمأ ىعو ىل_ءلاهمءااضدأ

 هلوقو كرلعادمعم كدا هاو كرودأىأ لالا عضومىفهنالرو رجناو

 اداعّساام مزلد ءر ١ تدأ ان قال_الاحاصدونعت

 دويعأم ( لقلاق ىك 'ا هاربا نءهناسيف روصمم نب ديع_سهدرخأامهانعم ىف و ةغيلب ةمكح4يف

 عضو مى رورقو دؤعت ىنعبانمداعت ساو هنما هداعت سا الا ةداع هس" ن نم ناطي كلا ناسنالا
 رغب قل قوراغلاو تلغةمملادب 0 ؛اذبو 0 0 كال الاو

 هلودو رزجلا هدضورمتلا ةدابز ءمةءايزلار حلا ىفاملاو مقتاكرع مآةحوهو باطلا نبا

 لوو نم هزاح أ ام ىلءدربللا دس هاش كارلا با هلا قف صل اةدرإوأ « ادازكيبأدازرةمدوزت

 دوزماا هيدي 000 5200 زنا لومعم 0 دب رال>ر لل-ج رلارع :

 ناي بالاول ناصف ا ت0 لا 6 ريلالاعفأن هددو رم. ىذلا ارا راد لوتس

 لثمىلمهلوقلمازبم# نوكم نأ زوجي ولاه ردصمدازلا نا ءارت ةلانعلقنو توعسي نبا عركذ
 ىت>ءاملاب ه-ةةفرر سرت هنا هدودن 00 ا ادار. اذار لئمدو رفازلجت

 تلهأو هم ىدعسوٌقاطلا مال ئةراد نيسوأ وهزي_لا مطب ىدعس ناو هوب أ هماموا ثطعتام
 ل لا ند ها ام أىذلا لحمأاو ءارلا مضر ح رفتو اديأوادياذا لال ملا ىل-هأ لاقي ترهظأ

 ناسحلاقرعشلا فكل ءاباعدو ل <اولو رو لامووهفدابلا لأ تيك !!نيالاق اودجأموقلا

 لحتملا ماغئلاك عصافاطع* هب هنولريسغت ىسأر ىرتامأ
 ءافواهضفوةمملا نوكت 0 1 ؛فغزلاو رطااامصد مدا جب ضرأو !4ءفرطمالدامج ةدسو

 تحصن عردلاةةءاضااو قاما اير ندلو ةعساولال.ةو ةتيللاعردلاز يهج ولانه ةغز مج

 / ءادرلا سيل نم ةراع_ساىذرت لوعقهوهو فم_سلا لا نونلا .كيداشلاو ني-دةلحنيتةاح

 دونتلو هلوق ءاملاريثكلاودو مرم داتا كلاب هيسو طعلاريثكناا وشو رسسكلاب عمضخ عج مراضالاو

 رضام لعق كدمو سأرثودوشت | مكلو سأرتو ع مس ملوش.لاجرلالم انادارأ جلا

 ءٌعْلاو داعلاو عفترا اًدجاد مارش آز رو ةلز لد اها و خو فذ تلساف ل ةمواذاتاوخ

 دز اكلاو لا رام رب ركلاوهو هج مجداعلاو هلددامالىذلا لياقلا ملا ءاماةئاثلاب

 رسدقمولو , 4هريخادشرم عفرااببالاكلا موو برع هعووددلل-ةءتناك ءام مسافيختلاو فاكلا

 ىو هل -سع لع اون ركب ازغناكو دعس ىئب ندع علا داع نب س:ةوهو نا 0

 لاقو ءام لا قارهف دازملاه هاوفأقاطأ او ةص نأ ه- موق ل ةماعلا أو هرمملا نيد ىملا

شا ؛ااواص اونيركي لاباو رف ظفاولت اقف مءاروةالغلاو كيدي يبتوملافاولت ناسا
 قدشنأو قر

 ((اوهسف ىلا صلختامصلا مسن « ايلخمتلاب نامعن ىل_.ابأ

 هدعنو امصلا د رطا الب هدروأو حملا نيسيقلوهتبرصبلاة سا+ا بحاصلاق

 اهميعكالا ودب لديك ىلع « ةباص وم فشتوأ اهدردجأ
 اهموهتا2موموهم سنن:ىلع *« تد-:اماذا ع رام_صلاناف

 اساس بسسس ا
 و25950 تطن لا 277257377 نط و نع جاع بمجرد دو 777

 اللا



 ما

 ادالبلاوقدا مالا كنأو * اداقرلا ن_سحلا كلان .عتنأ
 ّث عقننا كلرمعل اداعسنءىجذنو فورد 63 ىعداع

 اداةةسمىل ب :ةءادوقالو « ىل_هأتددو تمةس تءدالف
 ركل لا ل

 ادالللا صاقلا اهطامن لك, «* فوذقانب طشت نأ ككومف
 ادا سهلوأ ناكحاروظو 5 وكشأ ءادعالاةتامثكيلا

 اداوذلا عزأوأ سفنلاىزعأ * اهنءتيأتو تأتاذا فيكف

 اداره اننلحاتأ بطخامو *« داره نم نئاعظلا كلل عتأ

 ادا ةعاو كروزأ هقث ىلع * ىل_!نيرعا,تل>ر كالا

 اداهتساامم 28 ءرملاتنأر «*« ىلاقالدالا حلا صدؤعت

 ادار طادر-طد ديملال آو * ىرورقىلءْنتأدةولوقأ

 ادايجلا اذياقباساداوج هه ىللنيرعىدنلااذكملع
 ادامعلاعفرىذلاناورهو * ىلمانباسستنب قوراشتلاىلا
 ادازدملارو_<علا ضقناذا « ارك<تيقلزب زعلادمءنمو
 اداسرمثعلا لمق كوأ كاكا 0 نيئس لف سا لا تدسف

 ادايلمهل بصأ ى ب مولو « ريضخّووف عورسلا تنثو
 ادازْل _.ًادازدازلا معنف ع انيف كم ا داز ل مدوزت

 اداوللارعابك:ممركأب * ىدعسنباوةمام نب ىعك اف
 اداعمن ادبأ كلملا لأب 7-3 تاهأذا ة_كنيدلل ًاينه

 ادادشلا بركللا مهنعحرشتو 55 شد رةىلءكل-:م مك ادوعد

 اداصتناكش>وسانلا يوه قؤرب مه-ثدو تنيلدقو

 اداهجلاةئسلا لمملا كتو * ىل_.لنير عاد به اىنتو

 ادانوملا ك-تيعر ىف ركذتو © ىذربلاد مي ةللاوعدتو
 اداضلا ةفعاضملا فغزلا ىلع « ىدرئاذا بور لاوخأ معو
 اداهجلاو هرمنلا اورمصن مه » شدرقنم مراضان!نباتنأو
 ادامقلا مهل عو رلاةداع « دوعتملو نيس :موملا اوداقو

 ادالا|هرتاز مءرو ب *« شدرقنم كدم تلضافاذا
 اداعجلا فاسلاو زءلاقالت « دع_سل 1 هلوحخ بد: ناو

 ادار_لاة طلسم ىلع قا هه سيق مون و بالاكلامون مهل

 ثيداح'اك قددصعبقداصالاو هرص نسا نسما ىم“ ةيضوب دال ىف عضوموه نسالاب هلوقو
 ةيدودالبلاو هظةحأ الولاو دنع عجداعيلاو قداصالا ظفلبتيبلا ىءراقلاد_ثنأو ثيدح عج
 دح ىلءهمساند لماع د ةد ىلع هماعفوطعم سى صنئلابادودو مدقم تددو لوعتم بصخلاب

 ىلءداهسارم كلان د دو فوه ف باطاناو ةضرت«هةيئاعدةل صتيقسو ه« ادرانءامو انيتاهتةلع#

 لايدعم طتتو برش كرو نعاسالا ف ضااماملان رو ترلتو لوزشا مال لاو 1
 لكيو روبدنزوب 4.2لادباهدعسحورطىأ فوذقو هدلبتدسعب طشتو طشت رادلاتطش

 داكن الىرخأ زان ةعتطينا_مااكف اهقيرطد_عبةزاذملا طابو ايعأىأ لكمزاللاو ىعب هلوأ مب |



 |! نطوسعلا لوم (تاق)

 ا حضاو طا ناوره نبا

 ١ اًئاو ك-هع«انباناوره

 ف
 ١ ل انه مكجد

 1 د_,.ءناوشه هند عشساسملا

 | ناورم نيرمشب نب كلل
 أ ناورهن كما دبعوخأ

 | لاتاك كلما دعناال
 ءادلا قدحاو ثردالاهل س.الاقو للماكلا ىف ىدعنباهرك ذو ةدرشملا ءاه-الا ىف ىع درملا هرك ذو ا ىاماك ا ا 0 100 : : |! ءالصا ناطر سلا

 لاقو بذك,مهناام|لاةناك فيك ةيؤ رعدد عسب ىحي ىف لاق ىنبدملانبالاقو سأب هتباو رب ن كيلو ١|
 ةجقلهيشنانكنوعنبا لاق هئردح ىلععداتر مل ىل فعلا لاقو ثيدحلا ف ىوقلابسيلهبو رقاستلا||
 رجالا فلخ نءىجمكالا نعىفزاملا ناقة ىفأ قد رطنمرك اسعنباعيرخأو هيو رج #لا نسما ||
 ارعشرتك اةيور ىدعجلالاقو صوتا ععدصاق هلوق نمبرعأن أرقلاىفام لوقيةبو رت عملاق ا

 بسنلا ف.ةذتو مسالاريصة:لاتنملوأو هولات همبأ نم مدفأهنامهضعبلاقو هنأ نم ||

9 .0 

 22222 متت لة ببر ٌلٌىلؤهس ل 6 م م

 كلسملاو هرمغو ه1 5غ ىلع ل2 5كتفو كاهل ءاف مهو هرورمض فريعضتلارهظافاكف هكشت هكفثللوق

 يتلا هريغلا ة لل ءعملا دوني مك م ءاخو ني شب هخدا ساو ةكسماهد او لب ذوأ اع نم ةروسا نية ||
 ه-حولا قتعستا اذا هّرغلا تحد _ةلوةتنينرعلا ىصتوو فالاىلا ة.سصداثلا نمهحولا ىف 000 ْ

 كدخن الف لمت ءاضأ لد وطمناو عيسصلا لمتو هحولاو 1 مسلا نعةبانكك حقلاو هقرمؤم ءارهزو :

 وو تبرغسههلاتكلدلاة, لليل انهكالذلاو هتموةءاطاشرم- كو ملا مذيل يالا خجو شاه
 حاصملا قو تكره تددوأو .هل__ةءالهخي رات ىفركحصاسءنبالاذ ناوسمنب كاملا دمعنباوه ||
 لوقهنمو ريعبلا كئتءادولاقي وحي نأالا اف ىثملا ىلءريعيلاردقبال دقعتابفةلمرنوتلا,كناعلا ١
 دروأدقو ىهتناد_ععىتلاس لمكلنا تكا هلو. 5 هلع اوي نع ل نان دوأ 5 ةيور :

 تبدو أى ذاملالاقو *« كردالوةباغنماندعبام « هد_ءيدروأو تايزاربشلا فتبلا اذ_هىبنراقلا
 موقأاتاو تكناتةلاءالذا <: ل ىذا لا دارملا ناكولو هدب طرمألا عاتي هلالدي ىف "الا ةلزخعأ |
 هرعت ىن-ععدب د_شتلاب كركتو تاحاح حاّتشمو ري_تدترمتنأو عشان روك اماءارطانالتخنأ ٍ

 نبةب و ري هدئاق إب هكرأ لجلا خانأ نمراعتسم ّنهانلزنأ ن هانذغأو كرت ىنععلعتفا كرتإلاقب فدخل ||

 1 اسعنبالاد ةرصبلا بارعأ نم امتلأ ىل - قو قاخاانأىنك هيبة جرت ىفهبنرم حاملا ُ
 ىحتيو ىنملانيرمعمةدينعو ًاودثلا دمع هن.ا هنعىو رول ظن نب ل-يقءو هرب رهانأو هابأ م“ مرمضت

 نيناءو رجالا م اةوءالعلا نو رعونأو سوأ ندمعسدي زوأو لمع” نيرضنلاوناطةلادمعسن/ا |!
 مالسالاءارعش نم ةعساتلاةقيطلا ىف ىعمجلا هدو كالملادبءىبا ناماسود.ءاولا ىلءدفوو ميلا

 ىنفكتلاطباسنالااذا عمان نه ىنعداف ىركذحامتلا عفردق
 هاوسؤح راريغ نم لقي هنا هنعرك[سعنبا هجر عذرك ذدقو هرعش نمو ||

 اراكفابامسذكلاب ناقا * بيشلابريعملاتماشلا يأ
 اراعمابون باب شلاتدحوف »ع أنرطاضغدانشلا تسلدق

 ىلع مهعدقت و نامشلا ىقانمِباةك قتنأر و ةتاموناعن رأو سة :-هةنو رتامركا اسعنبالاق ْ

 لسعون حاملا ىلثلاساغالا نودي رب مقوذب ع لعوش سانلازسرأت رعلال وق: نائسالاىوذأ]

 ىاللاة ف.كو لاك :مرعش نأ همبالل اوهيدب و رناك هسوو 1 ةبو رض ىلهتلا محلا نأ نوديرب معتوش نأ |
 ىلهالامدب_ّثنبجيادتلا نيب ورهالاق رع ارعاشمهل 6# ةدئاقإ#ا معقم نار عاش تنأو رعاشنبا عاش :

 تاعثلد شن أل اقو فادلاقىدم"الا هزك ذرعاش اضدأجبامتلا هوبأو ٍ
 ناسهللو-ةلاوهورذ * نازحأ اوتو هلتلاق
 تائرعلا همهطتالمونلاف » نارها ىنقتأاتنأاب
 نادند هووف ضوعبللو *« نانسأ هل ثوغرب نو نم

 م(ادادشلابركلام,زعبرغتو * شدرقىلع كنملضفلا دوه
 ملدا وحلا رك ك:مدو>أب 5 ىدعس اود مام :ىعكاش

 (دشنأو) ْ

 ةديصقلال وأو نيزعلادمع زرنا هب حدعرب ري ةديصق نما
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 عوج ركل او«دمعاوسن م هداتع ماقلاق +4 لاق هريغو امون نم ك دات ءاامد.علاو و عم طلاو ةيددلا

 نع ىذ_ء.فرذالا ىنءعءقاذشالاو ل سمرصو هب دصلأا هيلآثاو مولا ىف ءى ماما

 واولا خذو هل هلا ت.كلوعااو هلت ةفشأو لك ىف هقدشأا ىتععو 0

 مولا فهلامو تسمحأ ام ىلع مل_>'ل وة هن اك ىف نغم سا ىأتئشاعىلءلوعلاقب حاصعلا ىف لاو

 هديدرت لولا ع- .حرنو قءسلان هه ااممةع.صقايسو تيلادشتأو لوعلا مسالاو لوعم نم

 قتاعلا كا اودو ب“ لا نطل و هبتةفر ْيءء4ةقر رددم قادرالاو عارس الاد هلاو

 دارأو ب.ءوهو ه_:ةملاط ىأسرفلا ىثطو ارَملالب وطناك اذان: طأووف ضرفلا_ىئطلاقن

 وختالا لاق كعلم نم هن ارب سيبانطلا ىراعء وق
 بناالوار فش الءارج  ىنام 0

 اهتعطقاذا اهيوجأداليلاتيج نم ةغلابمةغيص باو و ةرششان عجب عارذلا نطاب قو رعرم اونلاو 6
 لاوةهلوقةهندر ةبكس1لاو لاوقالا ىف ذ زاوأ د ىلءاماوهو حاولا قا "لاو ْ

 قاف [باّو> هر طاو اوم « هلواحيامق مهلم نقله رخ -لالاقأت ةمكف

 ارش طنأتى ردأ التلاوه نيأ هم“ الل.ةفعب رخواغمسسذخأ هنالا“ رس طقأت :ىع“ (ىزب ريتلالاق)

 تلاقليقو ارمماطعأت ليقف مهضعب أجوف هموق ىدانحلا ح رخو هطناتحتا:يكسذخأ قو حيرتو
 ىأو ىافأه“ الف ىذموهبارسذ فم 0 تاعفالهفد "يللا مول هالنو نبينا للا نااموب همأ

 ءاسناجل لاو هن راهت أونىستهنمع افالا تح رشا يدييبهاقلأف هطناد تت هلال ءاج ىأ هباطب ام

 تحت هلة حا ءارصصلا فاش كى أردنا لنقو ارسم طبات تلاقذ هلاطن ام كلْسا ناك ىذلا ادام ىلا
 وهاذاق هيىيرف هل-هءمل ىتحشبكل اهماعل هن "ىلا نم ررقاملف هقن رطلوط ه.اءلومد لعط هطدا

 ىفءاك- كللذي ىعتمفا سمت طب: د-ةلاولت ل وغلا لاقت يانياطب اتم: حام هموقهللاهؤلوغلا

 اذهي ىع“ هنا لي ةولاق لح ذ ىلع يشدو أ انعم 6 اًريش طبأت كلذ ىفلاةهناوىنامالا
 ل ريهزو أهتننكنا دي رد نبال حاشولا و تيبلا

 قلأامهءاسلوةأاما ى مان لاق 0 ًاولاح /ابلغتمبا 8 كلاكل لاك ىناغالا فو

 دشنأو تدرأام هنم لانأ ىت-هباةماكيفا رس طبأتان أل جرا

 (( كلا ادبعنءتراولا كحاب
 ىلاهدم_سد هي راثىفركا سءنبا ميرخأ ه1 ملا فو اهل ةةادقو ةنورةزوحرا مازد»

 همحان قدعقعفةيو ردو هلام ف ىفانأو دل وأ "ىلء لل دلاقملاس نيدتلا دممع ىتد> لاو ىعدالا

 هسفتلا علت و هذهدشن ًافاندشنأ ١ ليغ الانف ه.حاص ناكءاج ممم لد و لكرعثدالواهنم

 لد و مهدد عملا ذا“ مه #* « ثاكذلا ضا مكىو رأ نم كاش

 كندا ءاردهز هرغلا ةخداش + كلدلسلا تاذابتسحاتتأ دقو

 كاف وع ثراولا ماب « كلدلا خجىف ءار_هزلا يمت 5
 كرت منا هللا نذاب تنآ ه كل :علل اوم- سى حت 0 دقو
 كالرحالاو 11 اهفرخذلا تلم نهانا تاجاح حاتفقم

 انريمك اذهانه كارأالا هانأوسا.لاقف هل تارت نفك ةيورلات عرفا حدي وطغةبو رولاق

 دا جاهلاّقي هاناو كاباق قارعلا,بتم 1 نعام د ماشلا تيت اذا هيث ره لاقنان لعن ىذلا

 لوعولا ىلا ىشوةنو رأ عبو رأ ,او ىديعُس الو ىدعشي ل ران ىأج متو حياتهاو 6

 نمكفهلاو عاما ىععكالا لاقو تلاد مدعلاح اهدا اكمل حاصعأا ىفو 21 ايي

 ئكهش تارروتتلال ت7 077
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 هلوقلديرمثا اهياع بل ةءاسنكلادلاو ىلسلا حار رنبو ربعو

 اديس مهرايدىفادي>و « ادرؤتيقبو قوخاى لون

 د دمعات ىف قرم أ: سو ةءاجم فرك ذفهلاق تيد ءارعشلا نم بقل نا حاشولا ىفابادي ردنبا دة دقو

 ثتءدرمد ةلخاماذا لوقأالو

 ( ئراؤدناسنالابرهدلاو *“ "ىرمشةتنأوابرطا نإ دا هلع كرد
 اهقاوهو هلمقو حاملة زودرأن مازه تينلارخآ قرحدقو يتيما

 ”ىبملااي_صلاقأياغاو « ”ىئكبلانزتحلاو تيكح» قاقرإنيباذههلوقعداراا
 كذآ دك ابصلاو ليعفنزو.اكبلا ارتثكتلا ىملاو تيرلادشنأو قع نحو نزتح احاعصلا فلا عارمسالا د لاو هلوق, هرمسذو

 )ار توعس نا لات باطن ىأر ةم لع ة؛بصتايرطو لما ىالبملاو فاصتلارمدقلاوأ |
 دقو داهشتسالال_كعوهو ىضن ودلاراكن 6 0 ارملا ىف غاب أو زنعأ هنال لعل تودردصملا ١ هرمسفو قادر نيس هلوشب

 ا دوت :مهنارو عكملاو حوت ىف د مقاولارد- صملا لماعق3ذ->بوحو ىلء كلام نبادبيده-_شتسا ||

 ”ىرمسنقو نايحو أ كلذ يدبر 0 طا ابك ىملا لان اىع هنن كو  قلطملوع مه
 ىرهوجلالاق ةدّدشمءايوءارو ةلمهلانيسلانوكسو هدد ثلا نونلا تفو فاقلارمسكيريبكع شا |ى أى

 تدملاة فاق هذعد فوحو

 نك قاقرالاو هلوق

 لوأ فرح كلذكو هقيقر
 راعهلوق. سماخللاثدبلا

 حاصلا ىفو ارد حفلا هنون فو ماش ااندلب نب رمسأو ىلاةيسناضدأ" ىرسدنوو نوثلا .كىوربو ةلههملاءاطلاببحائطلا

 قاهيده تسلا ةزوجرالا هذ_هتايبأ نمو تببلاد_ثنأو الاوحأنابنالا, رودي رهدلا ىراؤدلا || ب:طمعدبهلوةب هرم فو
 ريسغةامح وأم 1اذاها لا لكل 22 .كاذا امان 7 هلوف هجر اهلا اوتاعلاو مك-ملانياموهو

 ندبو رن هللاد بعدما جامشلا مةدئافإ ا ىح لوو ةدعتمالو ةردكشم ١

 دب زن دعس نب تالام ندعسن هعم رن ىن-ن هريع لسقو "حن ورع ن كولن « رص نيد ممل أ

 ءارعسشلا ن م ةعماتلاةقرطلا ىف ى ملا هزعد مج زحارةب وو ردلاو ىب يملا ءاكع ل او أمن ةانم
 لف دقو كاملا دبءنديلولا مايأىفتامواتايب أ اهيفلاقو ةباهاجلا داو ىفايزرملا لاتو نييمالسالا
 هلاقتدس جاتلا ىقاو لت ان دا شوز را عفر نم لّوأو هودعقأو
 ىورءاثعشلا ىنأو رب رهىنأن «ثيدح ةياو رهلوركا اسعنز الاد اقع نما ىت>وهو#

 ملظت نأ, ؟نمانتع:ةامالحأ امل نا لاتف ءاوسقلا نست الكا ياهلا, ةلاتىمصالاو ءدبو ر4-باهنع
 ظحاعلاناسسلا فو ءاثبلا ىلءهنم ردقأ مدل لءوجوالاا ناتي ا رخو ملظن نأ نمانعنتاناسحأو || لادلاب ادهاذ_ه هلوقىف
 تلاثئاقهد-_-اودلم 0 يل مرا و د ”ىملان زيا تك انفوأ كلان دنا اةاعلا لات أ فءلغلا تو هلاوشو ةلمهملا

 ل هيلعر دقأ اق ةريثكلا مايالا ىفا هو دموملا دير ”الىئاوالامثن |امفاوق" ىلع : رءاُّشلالوةىف قافرالاو

 ((قالخأض ئءرامو ترك ذئاذا دع مدن نم ّنرسأ| ىلع ّن رع رمتل )
 !قانرازمب وق اقرإ زيءاده
  .ب. |! قاقرلا قاقرالاب دار ملاق
 دعس نب معد نب ب رس نب ب عك نب" ىد-ءنينا.ةس نب رباجنب تيان هع*اوا ا اهدم_دقرخ [اذهأ فار 1 0 اب

 - : قدح 50

 ريغو لوة:مريغئثاذهو

 هناو رلاقرحد_ةفلوةعم

 !باودلا هلا الع عمجلا

 أ ءاظلان(بيبانظلا ىراع)
 | عج ةمدقملا ىأ ةلاشملا

 أوهو روة_هعكب وينظ
 اباوصلاو قاسلا مظعرهاظ

 1 [4ءاطمو رارثنب مم نبنال ع سن نورمت نب مهنا

 قارطلاو مالا ىل_ ءفمطركو د قارياو ى قوش ن ملام معاي

 تاعشاو وسن 0 واب 5 تمرض 6 اذا لوقأألو

 ع محى هن ريسشع قد# تاناغ قابس

 قاسغءاملا ىه اومهدأ حالدم »ع هرمماو د_دع بسيائطلاىراع

 قاق !باوج ةمكح < لاو *« ةيدنأ داه ةةيولأ لاج
 نكمسر دهون: قلخ مجقالخالاو فسأتلامدنلاو اهوغوةلغالا فرطدا مرض ببلاعرق

 قير عج قايرالاو دئاوزلا
 ىف هت ىتلا قالا ىهو
 دالوأ ا يطبرتل حلا

 | اقرا باودلاو را هلا فلا
 ىورب و هزمذلا ختو ءاغلاب
 | ناكساوةزمهلا خت: قادرا
 ذاتسالا ةرمض>ءالمأب ها ءايلا

 ىطيق:شلاد دوم

 ة.دتلا



 الح

 مأرعشأانأ ارا اونلا هنأ صال در رملا لاك شنوا لاق لاله نءةد معو ه 4م هره نب قدزر ملا ىلعرب رخ

 ةصغح ىنأن يناو ره ترك اذ مالم د لادو هزيم ىف ككرشو هول- ىلع ل_ءاغ تلاد ةهغار انا

 نبكللاد.ءىل ارعاحدمىباكللالاقو رب رط هيمو ضد رةلاول امثاو 6

 1 ريرحلوولاق مالسالا ف ثان ىب هأ ف رعت كالا دمعه لات نحف ناو ص

 ا ايالك الو تغلب امعك الذ *# ريم كنافرطلا ل

 رب رح لوك منلاق السامر ا

 حار نوط. نيملاععلا ىدنأو * اناطملاب 0 1

 31 رحل وقم لاقمالسالا قلك تيا وأ قرعت لهق ت تنص لاق

 انال:و 0 ه*# شضرصهأو :رطق ىتلانو.علانا

 انكرأهتلا احن فءعضأ هو « هب كلارح ال يد ىالا اذن عرصد ١

 || اذ هوقدزر فلا اذ_هورب رحاذوذلات قاتشمله-:ءورولا ىناواللاوا رب رج فرعت ل-هقتبصألاق
 لود ىارعالا اش نأف لطخالا

 لطخ ا يكمنأمغرأو « ةرزحانأ هلالا امك

 لدتملاهمتامخ قدو * هلسفغنأق دز رف لال

 لوقي قدز رفلاًاشنأذ
 لطاتاوروزلالاةموانتااذاب ا« هلماحتن أ ذنأ دا مغرأ لد
 لدا أو ىأرلاىذالوليصالا الوو هتموكح ىذرتلا كلاب تنآام

 ةسج نس لك ت ناكو هل راج م .ؤماريمأ اي لاقو ىلارعالا سأر ل.ةو 00 ,ًالادورب رب تح

 ا اشودو ىباكلا ىلا هس 4 ه رات قارك المع اهنيرخأ ىنهاهلثمالو الا د-.عءلاقف املأ ارمٌُدء

 أن اوه نب كلما دمعهل لاف ةيدابلا ىلهأ نمىبارع أ لخدلاق ءالعلا نورع 2 نع ءارعّشلا َناعمط ىف

 ْ رب رح تءد لاقى هات اا معن لاق لءرعشلابثالأ
 مام هنباةحار د كنءاك  هلد .و متئذلا تملا هيأ

 ربرجت لا ىجن أت دب ىأفلا تدملا#نويعلان اهرب رحتدنلاق لزغأت يبىأفلاق
 : اردقلا فاو ريعكي ىذلادعب دح ا لعاو كمتالسانلااهيأاب

 || ةنامورمثعةنسرب رحتام انلامنمدلةموثاللاديعلاتف ىارعز الق اطعنتنموملاريمأايرب رحلاقف
 ْ 7 [هلاةتايبالوطلئارب رست ىعماغا ظ-اعأل نايبااىفو رهش:ق دز رغلادعب

 افطيخ سرا قاباقنعو * انج 00001 * افدسأاماذا لمالاب نعفري

 بلغم ا ع شعهرم اك م هرع-ش قهولاقا ءريتكَر ا دقدلاو قطقتكاش را

 مدمدالار عطى شور *« اكموسرلاورغترادلا هلوقل شوصهءاع

 هلوقل ىفاوقلا في وعهياعباغردي نب هدب دح نب نصح نب فوعو
 ايفاوقلاد.-ًاالارعش تلقاذا «* ىننامعزب ناك دو نمبذك أس

 هلوقلدرزملاهياع,لغىلعثاارارمذ نبديزب 0

 دررمهنسلاقىلاوملادردل + قئافد.بعءاهدرزب تاقف

 : هلوقلقزمملا هيلع بلغىدسعلا راهن ناو
 قرهأاملو ىنكرداذالاو * لك اخ نكفالوك أمت نكن اف

 هلوعل س عدلا ةمملع ب اغجسملا معني رب رو

 ساما ر زالاو هريدانز « هبانذىح ضرعلاناو 7
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 2 2 جادتماو ةفيلخلا قرابز *« ا ةح"”ىلء تترد تاق
 ىجاة>قمداوقلا تننأو آي ىدنل راىلهتددرز 1

 حارنوطب نيملاعلا ىدنأو 03 اياطملا بكر نمريج سل

 كلك نب كالملادمعلاقف

 حادرة.المىقمهدب د اونادفم ت بوعب لو وشو

 حابش_سع تءجح ئدامو د دضد_ءندمابت 0 ع

 ١ عاطل لتعم ليسملخعأو .» ىساورلانم لاما ممل
 ماجو ىسلا ن و ا 4 اجو ىنسلا نمءاقرأ همنا و هفانةنا عىل سوا زكا :- د ءلفان-دامناكن ملا ةفاهماةدةديسص ملا
 درو ًاوىرامبالا نبا ىلا هدنسي هذ راتؤركحاسءناهجرخأ 5 لل ا اذه هجن

 ربرحح وز ةرزحمأو هي راتفركاسءنبااهعودسسارخأ قرطدلو اهتءقن اأو اهماقنةد_بصقتلا

 نيلاهل تلا ةفانلا ىعوة- قل ل عج حاقالاو هايملامهلبا نودروب نيذلا نودروملاو هتينكا اهتدنكت قفا و
 5 حاكن :لاهوهش هدشةعالاو ءاسملا هووشم سه همعلارةمغلا ناك ناللاةوهّشةدسع ةلمهملا فن ةيعلاو

 1 دراع ملا ءاملا مش لللاو ىرااهناغ خليت العرج سافنالاو ه 0 الا ةدغاس لاو م

 8 ل-موهو قد-_سأس حاتمأس هريغالونب]هب طا مالى ذلا صلاخللا ءاملا حار لاو دريل اهحقن م_شلاو

 ىقتاشدررمعمداوقلاو ءاطعللاه للا حامترالإو ءاطعلاث يسلاو كولملا ٠ نءةبان ترودو

 || اهضعيىتلاةستكللا ةمالملاو ريثكللال_ءكئامهدلاو تءقتراتوعهوىفا ردت كلل قوذامو حانملا
 1 زا اني تلاةبحات لاددو زاَخ 2. نمةم و دكاك ام ةمضفلا حادرلاو ضءلىفلخاد

 : ا ناىلا كالذ ءاروامو ذو ا طقاوتردلا. نيو كوم :ىلا ةفءدملا ع نم زاخلاىدقاولالاق قار ءلاو

 أر ملا ىلا رو ءاروناكامودجن فياطلا ةرمعو ةرجونيد و قارعلا نيبامو دو هف ةرمدبلا ض 2 را

 ك1 ات ةصخسصلاا هروح 0 زاعوهذد_دو هما يبات و ةماعوا 4

 ىداولا طسووه و !ا عجب حاطبلا و هتمج ىأهغصلا هل نم ««بوصتملادراعلا فد ادهاش عداارلا

 ا هيادلا ىثو4-.طم عجاناطملاو اضعبهضعن عفديو عمت ثيحهملتعمو راغصاصحو مرهف نوكت

 ا عقجا تاييقفوملا فري ردد زلا لاو فكلا ىهو ةحارمةحا رلاو ىج- أى دنأو عرمس تىأ اهم ىف وطغ
 ري لوق ىبهللا نيسح نب ذعج لا ةفرعشلا حدمأ ًااولاقف جيدملااو ركاذةفةاورلاو ءاعلا نم ةعاج
 1 حارنوطن نيللاعلاىدنأو * اياطملاب كر ن مريخ عسل كالاادبعل
 ظ روعالال وقنا“ نب هلادغلا ندمت أ مؤ حام لجترلا ب : غرب دق ْئباذه سيل دانزلا نسما ةذ

 انذعف بالاك ىلومهنكتاو *« اهحارأ ب الك الول لأ: !ىذو ىلاكلا« اري نبا
 اديعْزبةز هرج ىفذلا سوأ نين عملوقةنز غول ااتذ اذهنمحرشأديرأو عيدملااذهنا ع سملاهتف

 عراوشلاعورفلا| نم 5 * اغاو شد رقع نم عرفنا ريب لا نبا

 عفاودلا حجات اياقس مم و« هكمءادطاسانلل هداقاونغ

 0 كد 5 0 ا
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 ضو را راع ماو 7-0-0-5 .مئلاهبلاو يوما

 39 نم نموا مودل طخالاو لامالاو قيما لع ماشلا ل هأ مجأ اراشبلاو 2
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 تا 1 ذب هيه 0 0 00 ا ب ا ولا ةرش 2م 1

 مجيبارئالاو دوهنللاهي ددودم د نيد راخلا ىثو ىعاك ع جي ب غاوكبل 1| و اهتيشمىفتلياقتاذا ةأرس أ

 ةنونكمةنراجوةدم" الإ ةمصلا ىثو هيلو عد جدي الولاو م مدلىأهذهةيرت ا هلاقد 01 نرت

 نسحورهظأ بس شو هيراضنو هقنو رباب هسأا ءامو اهدلست ةكلابأو مجاءاملاريختو ة هرومسم

 *ال“التو قرب رممكحلاب فرب هنول فرو نالف ه-بوىفقدعلا نيب املاق.لاسجلااو مركلا قتعلاو
 ذده-فحدلاو سوماقلاف اكهواموأى هزلا اوهءد_-وم 20 4+ .ة2ءارغ ىازي بايزالاو

 جالا 0 ةيمدلاوةلظلاو قيطملا مغلا هدد شملا نونلا تشو م1 اوةلممملا

 تنحراو نيباوسقالك الفي تدعم مد ,راحلا عباذما حاصلا ىف لاق نايدلاةفاضا نمبارحتاعيذمو
 ا ايل ها ةلاببابملاو تزيها تامة د دشم نول هنأ مم

 هبسصن ىلعادهاش تملا دروأو هر سنالارد لعل هيسستلا حرش ىفكالامن | هبمزح وامع

 ىبلغىأا ارجفرويابحاهحأْريدقَتلا ليقو عضوم هل لق لع في ظ شالا ن نمل ةمنالراج لاب

 هرم فذح ىلء اوت هلوقو خلا لمرلا ددع ىنعض تاق ظفانتءءاا راك :نريزلا دروأو ةهباغ

 0 !اروهملاةرداوت فىنار ءالانبالاقو نايوبأمزسسب ودا هشتسالا ل وهو ماوفتسالا

 لاودن" اكامت هاذعم ىلءوو هءوصرغا ازغااىأ ًارهاملازمقلا م طوق 56 نممتاك أالا اره> هانعمىل_ءقو ت تدم ءلا

 ايرثلاو ملا ن متى رلازر دمت 4 > الا راكم الا لعاب أوةنالاهحهم اعاوركن 1 م

 ءاملا نم ةرتجتخأت تناكفاقلخ موهتسحأوءاسنلا لك أن متناك ىب_صوملا و 2*ألاق ةروكذملا

 اضدأ ةعيبرفأنب نبا لاق ىتلا ىه واهل فك ظع. نمةر طقاشدل_ هنن طاب ا, سصد الفا هسأر ىلعاهغرم 2

 وعن نحرالضب نك
 نامقتل, فيك هللا كرع هب ال_هسايرتلا مك انلااهيأ

 تاعي هدسااذا ليو د تلقتسااماذاةيماش

 دلجا.هلمأىلارايطصاالأ ]] دشنأو
 هذ هل ةملست كالذي «نءىنكتوملا نمىأا« ىلا ةمأ ءاقالىذلا قالأ اذا هماّتو حولملا نس ةلوه

 ىئلااذكو هسَعِر مح ىلعانهماعمّدسالا ناف ىننلا ىلع ةززمهلا لوح د ىلءفذصملا هيدهشت-اوهأرملا

 حارنوطبنيلاعلا ىدنأو * اياطملا بكر نمريخ ملأ )ل دشنأو
 هيلامأ قى رادنالا مس دا ولأ لاق ناو سه نب ثلا ,عامحدعرب رك ةدم_صقنماذه

 ضعءنن رع ل ضع ن هرانع دج يكس !أن: بوقءدلات لاق سر هللادبءدمتوأ انت نا

 هدنعو هءلعتاخ دف ةهرميعرشاع ناو عنب اما دبع ىلا حاطا ىفدقو لاق ىنطالارب رجنءموخايشأ

 حاورلاب كيدجمه ةيشع *« حاصريغلداوذمأ و تصنأ  هتدشنأتلطخالا
 ىلودىلا هد.صقلا ىف ثدى مك داوزف لد اللا

 حاقلىوذ ن.دروملات أر * تلات هر زحمأ تزعت

 تيل اازهدعو اهتمعشاىو زأاللاتذ

 حاوقلا مسشلا نمسا غنأب 0 اهنبةسيغاسو هو لاعت

 ىءايتماىرظتناوموللا ةادأ» ىندنف روح 0
 حالاب ةقيلخلا 2 هععرمصو #* كد رمت هل سبل هللا :ىق

 حايتراوذكن كم مدست 0 ىأوىأ كاد_فا 0
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 فتيار 1 501 لاكلاكرهس دخت نع 8 رخأو ا اسعْنباه-> را نيدايك»ناكو اعاضس ناكو و

 هتدشنأو ةبمأ ىنبنمهتلا لوسراب ت تلقكذوخ ملاذ سو هملعدتلا ىلد هللا ل اوسر فة#انأوموذلا
 ظد[املا. نءحرزخأو هر  الاوامتدلا فكن مادقدتلا ناقرهظا لاف تنيلا # 2 ل آسحن نم فرت لأ

 هأ اوم تاك 1االا احلا ةعبشلل خفاملاق

 بجوأو قحأ ىف رقلاىوذناف *« مهاوس ىل لصتمل ىهناو
 بحرأو ل .كاههف تكر سد 5 هئارئالولو ثرويل نإ وعد

 ىلااةوشاموتد رط 5 ورب نمةفوكلابساثلات تكردأ لاق همن نعىسضلا ةمركك أ نءحب رخأو

 وريم نمو ىومأب س ءآف ع«دوج#ملا هملان اًتلاركذ « ور + لنمو ىل ماهم سدلف هانا لدتا

 ام ملح |قوشل اكل افو تسر طوع ور نطو ىلإ 4 لاسلف قر ”الابالزانم تفرعالشو#

 لاق ' هرداون فىارعالا نبادرك ذة ةمرلاوذو ريثكو حامرطلا نيمكلا سيل لضفملالاقو ىقشب
 اذهتيمكلاونوعس نا لاق ايوا ردعر كلمت كامو ساحل مكلا دلو رك اهنعننا

 نهلعت نالوالا تيمكلا نوزع لي يكل اوه طبوألا تايكللاو خ 0 ةممكشلاو مه

 ةعس رى أن يرعلوقدشنأ و ىدسالا سعف نب ناوحنوتشسالا نلف

 6 بارتلاو مراد ارسهبت لق اهحاولا م

 ركاسعن اهحرخأا ذك هتمرصا!ةيمدنعلا ثرملا نهنلا دمع تننانرلا ىلا ميس تك هل ًةدمصق نما ه

 ةديصقلال وأو راكبنبريبزلا نع
 بابا تمخأ .لوتقلا بدتأ هه ينام غيل ىداصحللا#
 باربشلا درب تعتم اذا' ب هذعلا كدجوك ابىدجو تلق
 ناكل اراه د جاع رد تعد « ىأت ايرث_لاىلا لو سرنم

 بام نهىلتاعلام ت65 < اهتءدذا لفؤومأ تقهر

 باطل ناوأ تلاث امد د « تلاقق ىب.جأ ىوقتلاقنيح
 .”اونلا وج نودحرب لاحر يب 15 ءاعدلا دنع تاج

 1 نارثأ بع ا تب قداهتذاهملال ثماهوررنأ

 باشلاب دنالو نود لاح ©« ىباق َنِ> اذا ىتح تدق
 بابسشلاءامز لا يدأىف د. اهتمريحت ةنونكحم ىشو
 تايززلاكف رب نول نس> #« اهنفقتعلاو لودقلا يشنيح
 ناار ه4-ةحذؤ تعلط * امه ىطقلا هسه قف نورك ذ

 نا ارحنا عيذم فا ضو رود *# سدسف : ىهار ع هسمذ

 بابحلاك اهم ىف ىداهتت 2ع 0 تنخ لاق

 تارثلاو ىكاورطقلاددع 5 اود تلق اهمحت اول اك ضع

 ىباصةءالحياع اهواسف 5 ىل- معك - تملا ةحاجم ىناماس

 لوقنم ةأ صال ع خلاب باب لاو تاتى ايلوغف أما لاق. تفضولان ملون :مةًأسعالإ ءلوتقلا
 وقتلوهقطتلاذااعرذ الا, ت ةضلاقدو بمطلاءاملابذعلاو فغشلادجولاو باصتلا أ نم
 ىاهزالاو مق باك ]| او هلوقو هل ::لف هسيلا ىديتددمدي تكلا هج رنا زمن عدالا ساو ةيلع

 قهازلاو ىلتاقلاءاهلارم. ؟ىهزلا حب - ردألالاق هريغاهةهزأو تونه سفن تقهز لاقي حورلا حازخا

 اواو را و اهتءدو تةهزا هيف عزانت ت4 هلوقو لولا خفلاب
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 ةسنمما



 وذوهلوقو ليزتتلارارسأ ىف هتن.ب قيقد قرقبام_مننةدئاطتةرفو نافدارتم لبق وهللاو بعالاو
 | نمت جبامرادلا اولزتملا مرو داهشتشالا ل<و هوى راكب الاءاهنتسالا ه هز*فذح ىلع تسلا

 رم 06 ذن افرايدلا ىلهفقأمل ىأ ةغلابللدةمحادعلا ف لاق ىذغناثءو .ضرالاناقصالامهراثآ
 رجزلاو ءاسنلاب وهلا ب يب>ىتال ةيوضألا ناتبلا ب رطتلو نول انوش كلذل برطاقايندنوغ ْ

 ١ لوعةمريطلاو هسعرح رب لسعافو اذكواذكن وكت ناترعاز لوعت نوكش | . نمبرمذو#هوةفاعلا

 رسامه ىلا ك_:ماممنمز:هام حراسدلاو ىظوأريطن «كنما.يمىلا كرسسايم نمر مام غاسلاو

 ا تيعلاببضعالاو جرام ا ؛ غاسلا ان ىل نم م(لئاىفو) حرابلابمءاشتتو غاس لانع نم“ برعلاو ١

 | دحأروسكلا لاقي و شاشااوشو لخادلا نرقلا اروسك-لا ةذحوملاءاملاو ةمهلاداّصلا اوولمسوملا

 7 لهأ 0 ةذلا ىلا هلوقو 0 0 :

 هلم تسلا عزت ع م ةنىلء قانا هيدهشتسا تيل اوتو( م-عأ ىلا عج 2
 ا مكهعاشلاقب هراصأ ل هعامت الحلا ةعمشو ضءبىأر مهضعب عم يداوم هرضأ ولا كلا

 ا ةبستوةلوتو ا :ءأ لوقو ىقحاللااًضرأ عداشملاو هالاو لاعب

 عسلاووسلل سا مد نآ و ىل-ءادالو طِبابىلوءثم فذ - ىلع عض ولا ها هردهٌساسأ

 ىن ةةولالا قس ةبوس ف كاع ةوالاواشأ ىتلاهي ل "1 :ًااهللاقيو 5 اهوأ ىت اا

 ا ليصل“ اوهقتال لمست هلأ ٠ عد لسللا ينعم حا اقلاق تبرع هو قت وذو ىبرقلا

 ا داضلاتلاق هدو همم مءاظ ظد رقتلاو موالاو ريبعتلا فرتعت لاو ه 42د رطلاهريسلاو ع ”ذلا مركلاو

 || نيسينخنبدي ززبتيمكللا «ةدئاذإل جوهو باسنالا حد ص ل.قو حدا ااضيأةطقاسلا

 ||| نيصصة-ورعاشا ابابا نبةيلاوهنعو سحتنب بن زو مروك ذمو رقايلارقعجىفأو قدزرملا
 أ ىلءدفوو شخ تا: يادز حاكلأ قولو هثدحو ثنو رخآو سبلعت نب ناناو ىوضاّةاانالس

 وبألاقو مهافكل تيمكتلاريغ نق ا ار ءانكيلول ةديبعو الاد كالملادمعىبب ءاما سهو ديرب

 حيزخأو 1 تانلذاسلالو 0 عال نكرم كفا الواو ضلاةمكع

 1 مرعشلالوةتال تيكا اناموي لا توت نشب رد لاا ءناكلاةىداب ْرلا ن نءدرمملاو ف رك

 : . الثقمد شنأف هريثق هبت ةرمعشلالوقتوأ دنم كج الاقفال هلخدأف هدأ

 ْ ىرقنت نأت ئشام ىرق:و * ىرغصاو ىذمفولاكلالدك < رمععةري5 نمكلاب
 || ةروهشملاهتدمصقل ع ىتحملا رافىسفنلل اوقأوأ ب رخأ الوه لا ةفارعش تاةدةهجرو هعهللاقف
 ٍ 6 ًافهلمهعمفت او عمسل هرب شعلاىل عج+ا لادقف هم ىلعادغم هرعش ل وأ ىشو

 || دسأونبت ناك لاقريقعنبد#نعحيرخأو اهرخآىلاةدمصتلا «برطأ ض سلا ىلااةوشاموت رط
 1 هللا لص ىلا ىر نال تيمكلا ةثارو دك رب ةسيقوالاانم الزئم سلا علا ف تسل هل قا ةنق لوقا . ١

 ايش تيمكلاناكو ٌكموق كرو و تكرو هل لاّتف هدشنأاق تدرب طىندشنأهللا قف مونلا ىف /سو هيلع ْ

 : امألاقلوب أى ةلرمسد أمال غاي لات غرف لف شب وهوقدزرت هلا ىلع ىصوصو تمك-لا فوودريملا لاق

 زكاسعنبا هجروخأ اهلثم ص املاو قدزر_ةلارصفن أ نوكتنا فرم ن ككوالدب هيديرأ الفى

 ' هبسنتيمكلا عت نفتيمكلا عجماماهباسنأ ةفر «مواههاةمو ب رعلا ءنعدمل عجم

 قزح ملاصةرمدع تيمكلا فناكمه-_ضعلاتو رك انيعتا حشا هو هذ نع طن مو خص

 ناكو طلخا نس>ام داكن اك 0و نات كات دثو نارقلا ظفاحو ه 4ع .سلاهمعذو دسأ بان طخناك وب كاع

 اسراو ناكو هنمىرأدسأ نفر :ملامْمأ رناكو عيشتلا قرظان نملو ًاوهوالدخناكو ةنامسن

 1 1 1 ووو 7 سعب جو يح جو جبس هوس هن اج ب ل جو جو و يي سو نصا م تي ص 2 م ص سس صام

 عيسسلا حرامات

 رب+بدشلاو ذو تارعماملا

 ىعملاو ماهفد_سايرسلو
 ضيبل اكلااقوش برطأل

 وذانأو ىنمايعلت ب رطالو

 وذدبعلب د 5و سلا اال

 ناك ناوبرطد و مِّدلا :

 ىاىفرط نكلو هباح#
 ىبلاو لئاضةلاىل-هأ |

 لاقي وهللا ند ىهلتو ,

 َت دوهأ و ءاهلإ هيهلب هاهلأ

 اوفوهلأهنع



 ”رعلاقف ايما هوانا هلفا 00 ها م

 مغلاوك .ةمعنيدام ىذلاّت مع“ 01 جنمودت ثيح ىناتءلامق

 مدلاو ك شا ْسم نم ىل ون- تيلو# هلك ة.رناكى روهام تلو

 موِجفوأ ارمضالا هنكلاىدل 5 ققعيضض ماش 06 م. سثيأو

 (ربجلال)
 تيمسءفايذاك اف ت:كحناق « اداص ةئشاياثيع تفاح
 تدمعو 0 طا ب اهر 1 دك تديلاناسق تعاد

 ٠ تييحْريهةطانلافاهةطنع * قزانج قرب توملاقارناولو
 (ريثك لاقو)

 اهاحريغف م ود سءلار لا علك 0 م ىبأب

 اهلاعت نهدود كلما لعح © هوست رءنبباىلا ىذمو
 اهل ىضةل قذومدنءنسحلا ىف «ىعضلا س هثتءداخز ءناولو

 لاقرب لان 0 3 اسعنا ءاو تلعتحي رخأو هج ب >اصايا مل عأمو هقاتلا2_2 كلل ادمعلا ف

 هع نب عشلا بت تسكب لاتة عبره باي ل كا

 ىلتأ عمد 3 نيرعى لاق لاق ل_سأنبحلاص نءىعكالاقدرط نمرك اسعنبايرخأ او ازمادع ىلع

 ىهذلا لاق طقمارححير-ذ ىلع ىرازاتال>ام-نيلا هذهبرو ْكءاندقامر عشلا نمتد_ثنأدق

 قدزرغلاورب رحةقبطن موهودهللا هجر قرتحاوه:ثمةست قرت اقر ملا را

 نيعستو تال ةئسهناقو تناكو تادقرلا س.ةنمهّللا دممعو

 ((بعءايبيشلاوذو ىنمايعلالو ه«برطأ آضييلاىلااةوشاموتدرط]» دشنأو
 هدعنو مالتسلا م لع ت يملا لهأا مح دعت يمكءلهديصق عاطماذه

 تطل ناش قبرسطتب لو »ع لزنممءر الوراد ىهاتلو

 باعت ضرردعت مآبار ءحاصأ داع هريس طلارسزب نؤانأالو

 ل رب مادرسفلا ملسرمأ دع ةيشغتاحرابلات تاس لاالو

 0 1 ىبريحو 03 قتلاولئاضغلا ل هأ لان كلو

 7 ًاوارارض 0 0 5 م

 عمو 1 ا 3 ب را

 نر او م_عطدر ة:قفنعأ د طم ا 1

 بةرت اا ةئاهود أو حورأ * دل اسحنمفرتلأ (ابنمو)
 بنذمو ءىسممتلاق ةفثاطو * مهن ىئترفك رو 2

 دقوهبزطتوهريغدب رظأو نزحوأرورسمةّدْشناسنالا بدصتةةبرطلاو ءاراارمكب تدريط هلوذ

 هلماع ىلع لوعشملا عدة: ىلعتيبلا,تام> وأ دوش ساو كالذ ىلع ىبد :رطدب لوهلوقىر مول ادهشتملا

 ءاضيب عججءاستلا ع ند صضدملاو تر -طأوهو هل ماع ىلعمد مم هل لوع ةماقوش ناو ثالذ عذع ءنمىلءاذر

 1 ك1 7 1110 01ج 105 كال 1ك ا لش زكا لكلا س11 شا ككسلط تتوب

 تعالاو



 ع

 صظ00 ب

 مطدالا نطد ماكآ تعزعزتو 03 اهردبوءوخلا هءريصاتقسك

 حدمتمبطخلواحل اهايذغو ه اهلك برك س.ماح[ت كّرحتو

 ح ذالا دعست رحزو هباصع د هناقو ىل-قريطلا ترحزدسقاو

 عتالأنهئالئافتم « اناس عصاملاىعئذانرزو

 غلاوبأىانالا بحاص حرتنأو اهبماقأف همي دابىلا يرو ذوب أف رصنا مثلا
 رك اسءنباونيسحلا بحير

 وبأهل لاقي هلخأنباو هنباعم بد ثذوبأيزتخ لا ىلذ لا ثرملا نيهللا دعو رع ىلأ نء هب ربط نم

 هلوسروهثلابناءالا لاهنءنمؤملاريمأاب ل_ضذ أ لمعلا ”ىأدهل لاقف باطختانب رعىلءاومدق ى> دمع

 3 ارانزاخأالوةن>وجرأالو "ىلع اك تالْذ لاق هللا لمس ىفداهجلا لاق هدعب لضف ًاهأف تلعذ دق لاك

 لاقو نيمل-هلل امدربق هريقءارو سيلف كانت هنفدفتوملاه ذأ اولنوا ىف نيإسملا عممو رلا ازيغف برت
 باسحلاود_ءوملابرتواو » باكا عقو دسيعانأ هسفئبدوجي وهو

 بايسمتا هكواح قرجأ 1 باع لج ىلهرد نعو

 (( نابت نيزبيض+خ ف كو ه ترجيح مصعماتمىل اديب دشنأو

 ١) ناثيمأر + نيم ر عبست هايرادتنكتاوى ردأامهللاوذ (

 مهل دوه ملا هرمثعلادح أهلا درب ءنبة حط تن, ةشئاع فاما ةعيد رى نيرمعل ةدمصقنمناذه

 امهابقدروأ راكينيريبزلا لافاذك هنجلاب
 نامب تش سعث لبا عم « ىنمنمسصخلا»ىفتضرعدقل

 قاع تيعللا ل-غبلا ىنعزانو »+ تلسو -ثلابانيقتلاا لف اهدسعو

 ناتد_دلا نمعءان 9 بيصخ »ع لزئمناكدقف ج وعاشت لف

 ناردتت نانعلااهل تاظذ © تماك-:ةةءاستحاغف انف
 تفل ان ثرجو دعاسلا نمراوسلا عضومداصلا نو سملارمسك, ممعملاو رهط ىأز البادي هلوق

 كح

 بدضخلا ىكلاو هوعوءاتةط اب, تىضخ بيضة فكو ريمكلاردصملاو راجلا تمر ملا ديدشتو

 نوكت نأ ل مح ايراد تنك ناوهلوتؤ ءانتلابةنانباهد>او عباصالا فارطأ نانبلاو مئاضدأ

 ىأ هليقثلا نم م2 نوكت نأ ل ق<و اهاةنل معلا دمك أ:نوكش فاي رادتنك امو ىأ ةيفانهيفنا
 لا.ةحالااذ_هو ةياردلا تءلسؤركذامىلادب ت>ةفرعملاوةباردلا لسه[ نم كلذ ل#ةتنك ىناو

 داهشتسالا ل<وشو عبس أى أماهفتسالا ةزهفذح ىلءعمس هلوقو قأيسامهديؤد ورهظأىدنع
 هدشن أت ربلا تلقب اهه>اوصو ةأرملاىلاوأنانملا ىلا دئاع هريهضىنيمامدلاردملا لاق نيمرهلوقو

 ناثتمأرجلاتيمرعامس « بسال اوىردأامهتلاوف ظفابراك,نيريبزلا
 نم غلب أى أراي+-,اةلغشر هلعف نءهلوهذب رامالاناف كثالب هجوأاذهو تممرىف ماكتملاءامب

 رعمديصقلاهذهلثات «ةدئاق# روك ذملال ب وأتلا نمةمالس ه.ةوريغلا لع نع هلوهذيرابخالا

 نببلاغ نب ىؤل نب عك ن بةظق, نب موزخن برع نوثلادبعنب ةريذملا نب رعةعبب د ىبأ نهتلا دمع نب
 ءامسف اري بأ مسا ناكزاجلاءارعش لوف دح آب اطخلاو أى ور خلا ةنانكنبرمضنلا نالام نب رهف

 رك ذو همءاب ىع-ف لتقليل لب ليقو باطحلا نير ع نمْزف هلداوو هللادبع سو هيلعدتلا لص ىننلا
 ناو صه نن اللا دمع ىلعدذو ونامملا ىف ظحاملاءاك> عضو طاب ىأو عفر ق> ىأ ل انقذ سايعنبال كلذ

 بدسملا نب بعس نع تَدحوْري زعلاد_,عنبر مع ىلع دفوو . هماعت هغالب و هفرمثل مظع لامع هلضوف

 دارأن ملا. ناك ديز نبرسع نءرك اسءنباحيزخأ دااخ نب فاطعوةبن-ثنب تعدم هسنءىود

 نيكاللادءثعب لاق ىدعن ملا نءيرخأو ةعبب رىأنبرعرعشب< يلعف طستلاو لزغلاةقر
 هسا دلو 7511-77



 ةيقراملاو رمثلاو اًهاعو ةدهشلل عجار ىهريعتو طااناو حازملا بابسشلاو بحمت ةغبص تيطأ

 (ه هرص”نماهذ [باضتقالاو ىبععن امة مص ثد كلر داتا هاا حر رووا كان

 تيملاىفو سشنو فله ف نوكمفرخ ىلالا ماضتقاوندصولاد> الات #نوكنأز روحو هد

 لسعف ف صو د نءاهوةواعىنينأو هو ادلب كارب رقكوفو ليضفتلاعيدسبلا عاوأ

 نكرو رجلا م دا نمهاواس الصف هو أ هحدمداربامىلا ن عىدعف فصولا كالذإ ى سان لمضفت ا

 وه خلار لا ناهلوقو داونازقو ةاواسملا قيتفةلضفالا تظناهنالام هسيلعل خادلا مسالا عبو ||
 ال اب كليب نارا دارها هيل عدلا سلا قو ؟ليذتا فسلا د دل وللا ]

 ىذالاىنات أولو ىذأ ىلءةنمابت أد الى أل مماذه هريغو يم<الا لاق خلا هرهالو هلود لوعذإل ىننم

 نب هلهاص نمو زخت نب غص مدير نبا هريسغاهكفو دب ردنا د:ءءارلا 2 كوديد_ثنلابترن رم نيدلاخ ا

 ىنلاوهنبدملا ىلا ل-رو مال_س الاوه 4+ اهاجلا كردأدم< :رعاش لد دهن نيدعسن معن ثر 1 نيلهاك ْ

 ارزغو هةفددهشو هماعىل_دو ىحسم وو ا ماب همو دو لبق تا وْض سه ىف لسو هل علل أ ىل_ ص |

 نباعمأهع ورم 2: مرمدع ل موو امتوزغىفةمقب رفأ قد رطب تام ىل-ءقو اهبتامورمع ةفالخ ىفمورلا ا

 ورعو لاه فاغالا فو باعيتسالا قربلا دمع ا الذ ىكح نامت ع نمزىفهكم قد رطىلمقو ريد زلا ا

 عفادمريغ لد ذه رع اول ,ذ8لاقام-اولاقالدرمأ ا ي-لاققف سانلارعش 0 نم ناسح لٌئسءالعلا نبا ْ

 ا يتلاةيزرعلاهندمصقب ليد هءار ءش ع. ىلءبد وذو ًامةقتواولاة بي ؤذوأ ١

 لاق 0000 2 ةتافادتشلاف سا رنوأ ممكلإ لاقو *عحوتناهم روذوثملا ن 1 ا

 ة-تاريعلابرعاشلا ماو ءاروذ ف لوم بد وذو أها وتلا توتكم لاذ رحل اذاقم ند قريحأو ا
 ا اس ءاشلاعذ ه2 ران "رك اسءنإا هرك د وىفاغالا قهرا ءاروذ فام ٍ

 نبسام رشاد ر 1 نمحب رخأ م لذ لا سامر هلادلاو هعصعص هنء ىو ربرعلا ءايحأرعشأ لبذ د_هوأ|

 كلذ قو ليلعلسو هياعمتلا ىبصعتلا لوسرنأأانغلب لاقر ءاّش للا وذو أت -لاق هسأن 0

 تان ال ءاناالا هل ,وطموخذلات تاي ةلل تسفةقما( ىلا لهأ سدو اة مدق كا مر ا

 رتل ررقورطسسلا نب وةناك اذا ىنح 9 :وعترادأو فوط سانت اظذ اهرون علطدالو اهروعدأ

 اوعي 3 ا

 0 د ا ا 1ع ْ

 ترج رفهلك أى >< ةدمهسشلا اوهءاعئ وانو 4ذةمللا ىنعي لص ىلع ضءفدوذ معلا ىنعي مهى ّنعف ا

 كلان اوم مسو هماعهللا ىلصدتلا لوسردعب ئاقلا ىلع من نعسانلا لامة نالصلا ىولتٌتلقو كلذ ٍْ
 عنو هنافوي فرب ا ةرئاطلا تر زةيلعلابت نك" اذا ىتح يتقان تدئ سهلا ىلءمئاتلا ةيلغايا مهسشلا ا

 ءاكملاب عا ها هالوه_:دملا مدقو ىف قدرطىفىّنءامرس "نم تذونعتذ كلذ لم ءىطنف غاسٍبا ارغ
 رجلا ىلا تكف سو هب هيلعفتلا ىل_طدتلا لوسر شض.ةلِمقفهمتاقفمارحالاب اولهأ اذا جيا حك |

 تءجروامبركب ا وعملا ا
 هللا لص ىننلا كمي بي ذو أ د_شنأ او هعصعص لاق 4 ةةدو ملسو هءاعدلل | ىلص ىنلا ىلع ةالصلا تدهشف ١

 حرض هوهل دوم“ نيب ام « مهفاوحأىف سقلاعا ارامل لس وهل آو هملع

 حو ريغ تدب مومطاراج «*تدد نمو مومهلاىلا ترمص كانهذ
 ٠12001010 م ا ب 0 ع بج جت ب عمججبج أ

 تتدعسمحإ



 ةرهأو 0 نمدناذاا ركب ننس ةلاو ساو اًضرأىناك ىباكلا غيصالا نب سةلاو سهاو

 لاقد وم ان شيش غلاب يقلل ىدنكللا سيقلاو و سهأو ىباد نال اوذتاحامطل ان ,رخاشلانب سنقلا ١

 ا "0 نمز ىف أما ءىننم "ىدعنب سدقلاوو صاو ةيدج هلع اكئان لاقنو ءاملاب

 ردبنب س.ةلاو صاو ىلهاح ىد_:5 ىنوكسلاُتر لانو رم نب سيقلاؤ ماو فزكسسا ليش

 ١ كلامزنب سقلاو و سأو ىل_.ةعلاماز رن. مالك نبسدقلاو صأاو تائ> نريهز دلو نم ”ىريهزلا

 1 نوم*»و لوما ةدمصتقلا ف تكعبرعلان مرعاشلا ناك نامملا ىف ظح املا لاَ 56 درا ”ىريغلا

 توءىفولاق اًقافما ارعاشوا زيذن> الخ ا هائاقريسع:تاكحلاو تاع عدل اوتا .اوحلادياصقلا كالت

 نقلا تاتا تالت عدنا كر ع ءارعشلاو دراوشلاو دهاوشلاامنمولائمالاو دياوالاءارعشلا |

 مهضعيلاقو رورعشلا عبا رلاو طةفرءاشلا ثالذ نودو قلذملا راش دينا نودواتلاوهو ذيذنلا

 رو رعشو رعدوشو رءاشةثالث ءار عدلا تاقمط

 ((اهبالطدشرأ ىردأاش ع.يم# « هضءاليفاب !ةلاابلا فاعد )لإ دشنأو

 1 ىلذهلاس وذ الهدمصق ن ماذه

 اهياكرت اقم سا مباتسسرب ه « ىذلا كثدَح ءام“أ . نم عرصلابأ

 املانتجا كم :وممىذلا اوه نامت يات حر

 لا 3 0 اهاوحأ نمت فطدقو
 اهبام- ش رادساو نوه انتملع * 0 ا

 اهيايحدي »سلا تولل ك -: لدي * انتاريساتاكلاب ىلقل تاقذ
 جبالط درى ردأأاف عيم# #2 ه سهل ىنا باقلا اهيلا ا

 اهرسزوبتلا رسال تناك نان ىنم» كاوهنك-:ناق هلوقو لل اريطد مءاشتة برعلا ىركسلا لاق

 ا تاعي كساو اهد ءايتواهمضت ىأا هبا :ةاك بص سريطلا اذه قد_صنادي رباهسف: ىنعيداوظ

 ْز تامهتلالا خفلا ىلعو ىفاثلا ىلءتاغتتلا هفواهعو 0 لا خب ىورب ترج لوقو لالا باكرلا تاقحا

 || نأىض- اا هباهأو لوح علاوحالاو ةدئاز نداشو ا نم هلوقو انسب ىفوأتذطيف

 155 نول ا كال: تضع :|م1ات مرت 2و لديوأ نين نام طعوس نزل هنالثو اههحاوأ

 ىمعالالاق ىناصء ىوريوا ل باوج فاعدو عتجاوءةلم-هللاءامايراكساو ناوهلانوحلاو
 أ|لاق ورعى أ هاو رفاعدو وهو عسيم“ لدب عميطم ىو رو اهقساهملا ب هذو ىنم لةءال ل عج ىأ

 أ ريما كلايهلوةو مهضعي زوجودهاشلا ل<وهو ”ىتلا فذ ع مأدشرأ ىردأا ىنعلاو ىلا
 أ | قىلوالاو هو هيبتا توكين زوبع و ىبهت:اىدانملا فذح ىلعو فريدا ثالب ةايعأىركسلالاف
 أ نسف ةلققوةرغ وعدم كنا بصر نشا“ باقلا انههنسحيو عتاقؤ ثلاثا دنعالاثمأ
 ااردصمبايملاو هلوأ توملادي دج ىلهاي لالاعو صفاعملا ٌشذحخالا اق ديدجلاثوملاو هفرتج منذ
 ا اهرخ آى هو هديصقلا هذه تام نمو ةباحوارابحهتبباح لاقي بما ىنعب

 اهبام م 0 ءامه-ص هقّدعم ع هذشواةرمد مادشلا حارب برطاق

 امباضتقاوا م2 ثددح ديدج 5 4 .كراروددك ىامْفااخ

 اهبامث كماعتقتلاو لالا ن م * اقراط تح اذاا مق ن ميرطأب

 ١ انك ىغشر جلا نانارقب 5 !متؤسفامو رجلا عدرمد ىنتأ ار

 اباوج ءىسأالو اهترثسسعب هع اهتءااماذاى دع ترم_ءولو

 اهبالك هاك شلاءا جدنولو * !>رفن دعبل ىلك اهّرهالو



 | ترحل عزل اوس 4
 | هيلع صني-كموتلانبا
 ٍإ تداول

 | م 0 لوأنا |
 | ةروك ذا هسشطلاقق
 ا عاج را<..فو عقاولا فالخ

 ١ روك ذمري-غىلارب يذلا

 أ نمقيلاقحلا اورغر كئارتشلاو
 1 90 َْظ حنا هنا اورلادبو

 َْت ثرملا نس ةعفاو هطلامملا

 لؤأو مولا ال مءوتلا نبا
 اه.ف سهلا ىرها _

 | ىلع عل طاقلا للالاوه

 را هاناقام هدكص

 ترا طاخ رسبقلا
 امهوى هاد رب عرتراأ

 1 تر لاحق
 اراعةسارءدستسو< رانك

 ظوفحلا رع_شلا رخآ ىلا

 هزي :دريهذاا نوكج,و

 ىلا ىلا عجار روكذملا

 سيلا ىسهالودىف رغخدملا
 ىطم 2 ها

 كم .اءهللا ىب_صدتنا لو سر موق أل اقىب ءاكلا نا ن ع اسعنا حرخأو مهعبارىثعالاو ى اسىبأ نبا ا

 ىف لماخأه هدأ أى عتب قداطلا6ةلسو هيلعهللا ل_صهللا لوسراوربًافاوعدر ذاب ان لد اركذادلو ا

 اانا 1 ىدما لاف اتوملا و راشثلا ىلا ءارعشلادباةوهدرخ الا ىف عيضوا ىدلا قفيرش ة ةرخاالا|

 ع حور هلا اذهل ل يقذ تامو هدلج حريق ةموعدملا لا سيلا هنالورق ١ اذِيقا ناكس لا ١

 نملؤوأ هنالرانلاىلاءارعشا ادنات سدةلاو اعوذ سه هرب رهىنأث ب ددحن مد رات قرت اعنا ٍ

 3 , ١لاعو راثلاىلا ءارعشلاءا ءاول لماح ظذا» , هرخ ؟نودر ميمعلا ىف ثر دل |لصأو 4 اوق كح ا

 هللا ىلص تلاد: ءءا ارعشلارك ذلاق ىسن نب ةدامعن ءةعارس لأ نءةماساوأ انندح فاصللا ىف د ةيدش

 هو "لاق روكنماي :دلا ىف روك ذم لو هيلع ثلا ىلص ىلا لاق سرقلا أها او ركذف سو هيلع ا

 اهعدت اك شاىلا برعلا سوقا ورسم قبس مال نيالا ةمايقلامون م مج ىف ءارعشلا ءاوللماح| أ

 ذخأملا برقو بس شتل |ةفرورايدلا فءاكملاو هردح قاقءتسا !منمءارعشلاا مق هقعبت اوبرعلاا نسا :

 ىل-صفو همشتلا ىفداجأودياوالا دقو ىدعلاو نامقعلا ليلا همشتو ضيملاو ءايظلايءاستلا هيشتو||

 اومأ]

4 

 رهزوور عن دايز هغبانلاو و رح نب سلا سا مهم غدأو لا م رمدعملا ءا ارعشلا ىبثما رمت

 بقعي مل هلال سيقتلا أها ىءعدحورق 1و1 لادفو ًافناس>اودْئالاَعف سا !ارعشأن عه أسف لسو

 ورعوألاقو همرلاو ذاهيش نييمال سال ع نسجأو اهب هتقبط ن سحأناكو انتا هيشتلا نب

 سلا يسال اوةلاعفرعشأ ثمغلا | اوفصونيذلاءارعشلا لوةىأ نعم رلااذتل ا سءالعلا نا
 ردو ىَرَخ ضرالا ق مط د فطوا بف ءالطق ةسعد

 0 ام اذا هيراقو 5 تذد<*أاماذا دولا حرخ

 رفعت دام هرب اننا وع ارهاماغيفخ ىضلاىرتو

 ريا هيفتمطق سؤ * اهقب ريف ءار مثلا ىرتو
 رمونم هاو فان كالا طفاس# لياواهاتنا مة ءاس
 ر فم بون> بوو هيف 35 ىتضنا مئاي_صل اهير حار

 رمسف فاقت م ضرع د هيذ نءقاض 66

 0 كويعناطالا و >ال ع 21 3 5 ىبامح اذ_غدو

 لمح ٌدولاو ءاملاب صتردتو دصقت ىّرحو ءاخركسافطوو هرب زغااءالطخلاو مادلارطملا ةعدلا

 ءارصشلاو بارتاا قصاب رفعتيو هبا هتئرب و اهوامرثكم ركدشتو هرتس'هيراؤو تعلفقأتذ<:أو

 يرش رطللامظعألب اوو اهدصقاهاتناو را ع»رجللاو اهفوأاهةيرو روصتلا ةعاججأ
 0 بوبؤشو 0 ىرعلا ارو لئاسر نمو خرتسم هاوو ىحاو لاا

 ند ةمضارمسرو مضايف اخو 3 ملا مخو ةعسضرعو اس "بصجناو لا َّك رست مو |

 نبورعوأ لادو قانا لدةءمرَ ثو ىود و كوم 2و نارمد1ن!نالطالاو هنانلوأ هذنأو عضا

 طلخا ارءات ننكددالاة:4ىركشبلام و لاعزاتفر علا عدد ع نم عزان سقلاو سها ناك ءالءلا

 مءوتلالاقف بيغءارو هرب زهناك سل او رض لاتف مذا فاهزج أ لوقأ م فاصنا

 «خاض تامل كد نانا س.ااو الاف »ءاراشعتةالهلو راشع##

 ملاك |١ فطر نم ىلعدر ةصقلاهذهىفنايدوألاق * اراغخهقب نزاعات توم وىتلالاقف

 يما مهم ةعاجب اذ هريغس ملا يهانن رومدملا  ةدئافإ د_>او قطان نمهرودص
 ريهز ىنأ نبل ره نية دهم عنب ماج نب سسقلاو صاو قلد ء_ثدداهشتسالا أم_سوة عش رْننا

 وصاو رون طم-لا نيةرواعمننو رع نب سقااوث هاو رت نبرمص ءىااناك ا.هالكو ل .هنبانجنا

 ه دك هلو ٍلسأف مال_سالا كرد ىدنكلا سناعنب سدقلاو صهاو هفمه سلا نامعلا نب سدقا |

 وىهاو



 نيسطاانأامهتعتلأسفأ ىد_ءلاقيلاكمت فوودذ هع“او سلاما 2 نعد ردزباتلأس

 كلذ نعهدلووهسةنعذ 0 ربورعشلالوقن ءءاهنب ناكمانأ نأ اوهشكو أ هتينكو ةكام هعسا نارك ةباسألا

 نا معواشم :مالحهعد دوتساف مال_هلا قلطناف هيايعب هيت أبنا و هد هلاماللغسأف ارعشهنم مهم هناو

 مالغلا لدهن "ىه م ىد 5 ارام مقأف هينمعت ماو ه رف هد_:ءناكرذؤ-ىلا دعو هل_:ةىلعمدنس هانأ

 لقد ملف هب ةنقْأَت ًافهيىبتئاف لاقاذك ىلل-.> هتءدوتسالاوه» نآلاق هلأ ل ىفا نعالا تن أهل لام
 اهذسب

 روصقملا كلا اورعمّدجلو ليلضلا كالا سدقلاّى سعال لاق ناكو ىمكالا لا هوبأللتق تاز

 0 رذنملا عم عئاقو ثلا | ىف سقلاى سال عقوو هسبأ تال م ىل رمد هنال

 امساىلاوقالا نمو مورلادالد نمةرقنانناموتوملا سح أ اهسيلا لف ةموهدم نه يتاو

 رست جهرخ آوام_مند نوذلا نوكسو يشمهلالاذلاو افداصض يت
 ى-ةص سلا ْىرعا ىلا ةمسسنلا قطن ما حالصا تايبأ حرم ىف ىزيربتلا لاقو حاضت الاد هاوش

 ىركسعلالاقو رعشلادق: قياكا نمر او هودياذلا سقلاءضاهدعن واذ هر حناهسةارملار كو 1

 ىاب زرللزبي وكلا حب راث قو ىثعالاو ريهزوةغبات /| اوس ةلاورضاةمدرأر نزاع سعت و

 نم سدةلاو صصاخ ىتعالاوريهز وةغباشلاو س.ةلاو صاع ارع_شلارعش أن اىلعا اوقع :اورعو ألا

 مهغبافلا م”سقلاو وما ةعد رالارعشأ اولاك هبهمسرنم م ىثءالاورمضدن مريشزو ةغباتلاو نعل

 ًاأصانومد-ةد ةرمصمل اءا4ل © ناكس زو لاقو لطخالاوقدز رغلاورب رح مهدعن م ىتثعالامت ريهز

 نالاقو ةهغانلا 2 ىنءالا ومدن ةذوكلا لهأو سلا

 مالغلا لاق نم ملف لياضلا ءالا | لاو سانت ارعشأ نم ه نم هولأسفدس مية هق ةوكلاب !اندي يلم مالا

 نمارا شبت لأس محال لاقو كدسقن ىتعذ ىل» 0 مم لق هف را ىلدعلا 1

 وصالاد سانلا ارعشأ نم قدزر شلل ل يفو ةفرطو سيلا ها ىلعةرمصبلا لشأ عت + الاقد :سانلار أ

 مالس ندرك ذدقو برطاذا ىثعءالاو بغراذاريهزو يفراذاةفياقلو 7-5 راذاسقلا

 ملاك لا عكاورع رضهز ناكءأ اردلالاقو نيءاهاجلا ءارعشلا ن م ىلوالا ةةمطلا ىف سيلا سها ى مخل

 5 دتبالا نس مالاكلا لزجة غبان 11ناك و عطاقملاد_.جناكو فاك .اهتهتدبلا هنومت ةمددكم

 ىذلا مهرعا ساو سها ناكو ةثادللا عض هطلاخي لرع ثلا ىلءهنردق هرعش ىف فرهد عطقملاو

 4ه- هلا بهزراك سدأو ريثكلاب سر ْئمهفرطا ناكو معايا هقيسب ءاص#لاو حيدملا ور عشلا سانلا لع :

 ىثعالا ناكو غلامملا غلمي نأ ياخ ناك هرعش هعمرثكي ىتحُييل عئمول ناكو <-ةثادحل سانلا ضءد

 هن و:_-سممالاكلانس> طقسلا لافرعشلاقذ ةكطخلا ناكو ءاش ثمر عشلا نم هناسل عضد

 لهأدنعدومع؟ثالذ س أو هم ,وه وم لاكلا ةنو د :ىقادحاو ىر ناب رج ل ةمنزاو دمبلناكو

 ردقب4«-حاصنوكد تح هلهأد دنع :رعشلا دوحي سلو هدد 21 رعةرتكل هنوتشن همن رعلا لاهو رعشأا

 اداكوساملاامل ةورمشل اتقن اذا +« قدزرفلاوريرغ الهو ءتازاذاقدحاش» و هلم ست ىلع

 حفريفاحا ةمالو ءا# ن كر لو نسحب ودق همشد رع لا علم ةمزاوذناكو ءارعُشلا ىتاحنانوكم

 لاقو ناعذد وناعنرباناك ام مناف : ىبذعالاو ةئمطالاك عفزفحدموأ عضوف ا« مه. نمالا ارعاشلا سلو

 ءالعلا كلذ قفلت ادقو تدلي قالوا ءا ارعشلاو رعشلل ءا شا هيشنرع

 ا او ا هامل قلل يا ا ل لكلا ابقلاد تاو

 لدادناو . اذه. يمت درا يالا 7 داود الدو ربك الأ شقرا هند

 قيسال مه مدقأ لعل نو راعّدمرب «ءْسشلاىفمدةَدلا مهل عاملار 3 !اءالو هولاق ديصقلا د صقنم

 |ةديبعو أ لاقو همرلاىذي مو سقلاّى صان رعشلا كا الو اهوضوأة ىةناعةرصقلا



 اذكهمءانىأندإو حارسلابابكلاو قرأو فطلأض ْغَأو دي د> نم ضام قر ستحل لادو
 هرسسؤوذأىركسلاهاو رو معاذا ادا صن احح ناو 111 ءاملاوهب نومي سفأو ر

 لسعد وللسءس4ةاعتمءالاو لاق هنمللز ملاد_:ءذلتسمىأ هده اوشف كد زرذالاب

 لالا ف وه :وبارططالانالسعل افىنهملالاقو هنالسعقبلعثلا بارطضا تن هرطضد ىأن تلم هملا

 ههمسشنوءسد نالاك هرهظ هندمو لساع يثذلا فلاشي هدم ءو ألاقو بارطضا ىف م. رسسريس

 حلا بلعتدي رب نا لع ةولاك هئتم4- ف برطضد ىذلاهب زج وهو نال _سعلاب هفصوالل ب مدل نكع

 رود ولاق هتاوتساوهلاذتعال قرط برطضد 5 هطسو فرطضد ىأ نائسلا فىل_ادلا هفو طوه

 ىركسلالاك فئصملام حاد مب وذو اهفارطأف هطسو ْرئهااذأ هنالد دروالا ىلعد ءنالابك مت نوك 4

 ىفباعثلا برطضد 6 هإصن ب رطضد لود هلك فدارأ ىركسلا لات ه.ذ هلوقو هل صن للسءدىورب و

 زوالو آت دالريمضلا فنصملا لاقو زل ف ىأنوعسد ناالاقو حمرلا ىلءريمذلا داعأفادعاذا قد رطلا

 هيبشتللفاكلا او هريس فلعل نال سعدي هلا ىفوأ هسفنىفةبار طضاهمشقناملا ناار فصو

 اعاستالعفلا ىّدعو راجلاطةسأة قد زامل قع أ قدر طلا هلوقو يلعثلا نال بعكىأ ةب ردصمأمو
 هن ا اوعبا بارلا تاك !!قترملااذهفنصملاداعأ دقو
 نالمقو الاه دشدو ةزمهلا حاولا ء طرودها او.شىف فنصملاهظيضورتمالبو اولا خذو جلا مضد

 تلد رده ن دعس نثر كلان / ىل_هاك نب عيدص نب بعك نب نبساك نب س6“ م,عنبانونلاب ني رح

 مس ًاومالسالاو_.لهاجلا ءلرد أ ءرضر عاش ناندعنبد همن رارنزب يضمن ساملانإ ير

 هلددو ورالو كاردادلع نمفثلاثلا مسقلا ىفةباصالا قرح نبا ه هرك ذة هلت سلو

 »م ةزمهادها اوشلوالا ناملا ب

 (يلتلاذه ضءبالهممطافأ] دشنأ
 هماقعو هر روهشملا هةقلعم نم ىدل: كلا ارد نب سهلا هال تنب ردصاذه

 هدعنو «ىلجافامرممتعمْزأدقتنكن اوه
 ىلستت كنان نم ىبامت ىل_سف © هقءلخ ىنمكت ءاسدق تنتكنأو

 لعفن بلقلا ىرضأت اك ىل:اقك سه. نأى م كرغأ

 فرح ىفاهعلطم قأ,_سواهلا < ىف 0 ادب نب ,رسدع نم رد ةقاعملا هذه. نمفةطملا د هشةسادقو

 الهمو هب ان رذعلا ةيلعت نيدينعلا تئذ ةَمطاَق ى هوراظتت الاهل ىلء مح مدام 2 ءاقلا

 فماقلا اوهوادي زاب ارك لمهام ظفاتلا.. ضب ل ًاولهماردصم

 ملا لدلا نم هلمسهملابللد لاو ىرتا لب ةوىلهما هرب دق:فوذ<بصاغلا ل بقو ضعبل
 لاةءالورهالا تعمز أ لاقن قا سكرلالاق هيلع مزعلا مستو ننلارععامتالا ازل عاملا

 ْئىدلامرمصردصم لم هملاداصلا حن مرمصلاو ىنععهماعترعمزأو هومر اء اريل لاو هياعتممزأ

 ءادنلةزوهادورو ىلع فنصملا هيده_تساتمملاو نا س>الا لاسدحالاو ةعيطقال مساهم !ووعطفا
 00 حرت أ مانهثادن نمرثك أاسجنمءانتلا هرفامءادن نا ىلع 2 كوتااىف هيد. هدشةسأو بيرقلا

 سيقلا سها لوةلاقذ بسن أب رعلا تلا تدب ىأابسصنت ]اس لاقزيز ملا دبعنب غبمصالا نع
 ةموعضأ اءاح اعدقتءر حنا اوهاذه سيقلا ئرما# ةدئافإ تيبلا «للدتلاا ذه ضءناللهمم طافآأو

 نب ثرحلانبةدوا.عمنب ورع نارارملا لك آر ->نروصةملاورع نثر لان با ةساكااسلا مسجلا ىلع

 ديزي نأ نكحب ددأن هى نب ثريا نب ىدعنب ريفعنب هد: كن واغم نب مسه نب روثنب ا
 فرمصتلا نادك ىف ىركسعلا لاو حاشولا دب ودنيا مزحهبو ثر حلاو ألاقيو بهووبألاعيو

 تلاس



 افهسةنيدوح وهو قدزر غلا ترمض>ءالعلا :ورعو أل اق ام. سنمهدوجأو امش: هللا قلخ نسحأ

 عقجاف ةماعلا نمرب رحمدقنا ب شنأ لذة ئامو رسثءةنسلو أ[ ثالذو لا هنمهللاب + هث نس> أت دأر
 لاسأو فرج ق دزر غلا [طأهللاو لامتذ كلذ فدل تاةؤءو ده ءاكهودجوالو مهد. اف سانلا هلا
 5 :رمدءىدحا ةئساتامام منا لدقو ةنسلا نمناضم رفانل ىيئفةماعلا اذ 1 غم برقو ف ريع

 فدزر فلات اما! لاةىونغلا م لاف نعرك ا سءنايوخأو ةئاموةرمثءعب رأةةسليقو ةئامو
 نال راباستامهللاوف نع كلا لاقةنسنيعب رأذ ههومتو لوس م لجر ىلع تأ هل ليقف ريرح كب
 ك2-> هءدعصو امو ندعي رابهدعب تا م. رقنعرخ "الا ه_ع.تالا_عدحأتافناشنك اًننالو

 هدنمناحيرخأو تادووملا بحي ناكوةباو رهلو لو هيلعهتلا ىلصهتلا لوسر ىلءمدةىناكَقدز رّملا
 نمانبدن-سحأ ناك ةيداملاب برعلا فارشأ نمدحأ نكي لاق ةريغم نءرك اسءنباو امئدلا فأن باو

 لاةؤقدزرفلا هبرْكفاىذلاوهوسرف نأ ىلء للجو ةدووم فل أ ام> أىذلاو هو قدزرلا دج ةءصعص

 ديؤملةد.ئولاامحأو *« قادئاولاعنمىذلاىّدَجو
 ىفانلاو اوما فىدم الا لاو « ةديافإ# ةيلهاجلا قادت ىعمن نمدحأ ناءةسن د هد حو

 لالهىنبل فوم ىلواسااهللادبءنب ريتلاوهوقدزرذلاانأ ىنكر عاشءارعشلا

 (( بلعثلا قيرطلا لسعاكإ» دشنأو

 ةدمصقلال وأو حمرلا ه.ؤ فصب ةيئوج نب هدعاسات نب ضءباذه
 تعشتك لو زودداوعتدعو ه« بنت نم ى>و ب ودغت رعت

 بع: كداتعالو بوضغلاركذ « كرات كداو هالو بار غلاب اش
 (هلوقو)

 اويكرونويقلااصامتالسأ + ممن عرش اوان مذا ورواعتف
 بلعمبوعكذلا ىمارالورمدو *« هناشالزتاعىمسظأ لكم

 بهاتبه-ةعفرباهشلا لةم « هّد- ضغأ”ىطخلا نم قرخ

 باعثلاق درطلا ل_سعاكةيق *« 4ة:مىلسعي فكللا زهبندل
 ةرورمضا/اما بوضغلارك 3 هلوق ىف4_.فمالالا هلاخداق هفرم هده هنا ليا دب ةأ صا ,ساوه بوضغهلوق
 لاق بنج نم رح هلوقو فص ولا نم لو قزم هناق محللا_ماوأ اه ريسأ نمورمعلامادعاب هلوقك
 و ألاتو ةأرملاهذهىنعدانينت نمانيلا سي >ًالمدي ريرمدنو أ لاقو ةينم ىلا اهبسحىأ ىركتلا

 ىلولاو ةيداعدرشلاو لغاوشتاةشلبقو فراوصتفرمدىأ داوعتدعو اهي بح أ ىأورع
 ةيقتسم ريغ أت ليدصقلا ىلعءىحتال ل بقو فرصته لو هلا نيعلاو هلوأ خشب ىعشتو برقا
 ناكىتصالا كل ءلاطى أ بار غلا باش هلو5 كب فااذت ىأن يعلا ما عابس ةكبالط نعىوربو
 كياتعالو سأرلا نمس.ددامزش اوهولاذ لا باشىورب و نوكت البارغلا بيش نال ن وكم الام
 هسا د ها ضعت مهضعب برض ىأاولوادت اورواعتو عوجرالو ىّدعب ل مةةسد الأ لوعشلل ءانملانبدعد

 نكالاو برشل]ةيادلا عرم 5[2نعطلادروأ عرمشاو ايوثو ىأةد>و ماو هتاابارعض ىو ربو ةرهاز.دو

 ةلمهملابرتاعو رعمأ ىمظأو: تناك لاالا نيو عناص لكو ىركسلا لاق دار انيقلاو حام رانتصش

 نيلهيفوفافجلا ضء!فجامملءاذلاو لباذرع“الكنمىوربو بارطضالاديدشءاروة دوغلو
 هنشدمل ىأينعلا بص ءوهوءايلعلابدو د شم ىأةلمهملاببلعمو فيعضلاراوالا ىثارلاو هباعهناشو
 قال فن الثمو رضى ركسلالاك ءارانوكسوءاحنارمسك قزح هلوقو ه-.ففءضاد الو همرمدو

 رومالاف فرصة :ىذلاق را لا ةدولاق لاملاو ريتا فقررت ىذلا لاجرلا ف قرشا لثم حامرلا



ٌ 

 اءاح_هل | نصر كالذي دارأو حاير ابويهونامزلادادت_.ماد_:عمزكسااو دوما. هموق مدورعالا لاق
 و ارسم ملا ىلعثصنادوجوةخام#و بدلا تقوهنالءادشلا فىرقلانحدتبرعلاو بد اتقوو

 قدا الا هق طرت دال نمةلاق هلالوعغم هنوكوهدها اوش ىف فدصملاهلاقلاحرلا ن ملاملا وأ هللوعشتملا

 تريتخ ا ى أن عافلاىئانن نم لو هنأ ىلءازبسقهن :وكو رادخاىذلا لعف تسل ةحام*أ | نال ءاشلا

 ةراشالالا .. هس | ىلع ىناعملا لغ أ هيد ةّدسا ىناب لل و] هلوقو هحام# «وهريتخاراص 2

 حراش لات مهام ءىنافهلوقو هبلاراشملاسوسملا الا ا !اةوامْغي ضد رعتتلل

 رب رحايهلوةولاق هتان لدم بطاذعلل سيل نأ هدنءقةكدق هنالزي 57 سهأو هىفاء لا حاضيالا تايبأ
 قت لا رومالا نيل لا ةعماس مف جفلو 5قمهباد م. ثةسمةغالمل | ساسأ ىف 0 درو عماجلا

 بيلكىتح هلوقو ه>رطونبونتلابىورب لس+اتاببأ حرس ف ىرمدتلا لاق ايٌءاوفهلوقو 4
 2 طهر عوبرب نيبيلكو ءادتالا ل -ىلعا طوخدول 1ءّيحتح ل ىبيست

 و مرادانبااهوقدزرفلا طهر شادو لش منو 1 عاهد

 ولامع را جلاو خلاو تاتباثلاتابسار او ةكمءامظسائةدارأو عساولا مولا
 قتيلا ذه فئمملادروأدقو بيلغتلا باين مرمسقلاو سلا هارق و اهحاوأ سلا قو
 مال-سلا 0 ال عار ا تان هن رمقلادار ألمقو هلعادهاش ن نمادلا بام ||

 78 ليل يا مركلاّدْض ما عجمائاو نيدشا رلاءاخاملا جارطلا لانو
 ىلءوهلاقو عقرلاب تدين ار كل اال فد عر ا تملك تراث أ

 ا طاف ةمراصالاب ف كالا بيكى اتراشأ لصالا ءدهاوش ف فتصل لاو بيلك هذ هرب 57
 امهناياهيلا تراث ديرب تراش أل دب ترم ىورب هريغلاتو هسكعوالوعفم لعاغلا لدغ مداكل 1١ َتاعَو
 همم | قدزر لا ديف 9 جب صهاب ركن نالو شن هملارم دا ىنعي هعنش:الوانالفرمثتاللاقي ضانلا سش

 0  هل-ظنح نب كلام نبع راد ثا نب نايس نبد#ت نب لا ةءنبة مجان نبةعصعضنب بلاغ ني ماع

 بلاط ى نأ نب" ىلءن ىو رىرم ديلا ىل ميمعلا سا اروبا رميصعلا ١ ل

 رة الا ناورضو رعاشلاترمكلا هّتعو رعاشلاحامرطلا اوديعس نباو رم ناو نسخ او رب رهىأو
 دوو هظع .ل ننيعاهدمق>و قدررغلا نب هطمل 2 داو ثدان نيىعدلاو كزللادل ,ءنبثعش آو ءاذحلادلاخو

 ديردنبالاق م<:مو ىبهذلالاو ةيواعم ىلع دفو نا ىباكللاركذو امهحدمونا عل ودياولا ىلع
 نمدوالا ةقيطلا ف ىسحجلا هرك ذومضصخأا ف.غااو هوقدزر.خلابمقلكلذلفامهج هحولا ظءاغناك
 ءارعش نم هثالرعشد همسشدمالسالا ءارعشن م ةثالرعش ناكور عو لاك ني.مالسالا ءارعشلا
 0 تالا ساو ا سالمف لك ةغياتلابلطخخالاو ىشعءالابرب رحو ريهزب قدز ر ملا ةماهاجلا

 ريهزرعش: قدزرفلار عشه شو سملدت علا ىلا ركل نينام نا دمصن نءد 1زالناك هيشأ ىتعالا وهلات

 ار اح الا دتالعل الضو لاد مج اوهام امس رع ةخاسلال نظسالاو امهراستعاو امهتناتل
 ىلعقدزرغلا لضذب سنو ناكو اءمالساالوا ءاغاج+ءاءتمدقاماد>اوامو ةماها+ا نم كردأولو

 ام مافامريغهبحاص ىلءاعدحأى راغالا مال سالو ة_.اهاجىف طونأ ارعاشاجا متاملوةدو رب رح

 رمش ايماقأ انوديزأ ل ءالعلان 'ورعو ألات ةوهيحاص ىلءامهتمدحاو بلغ لذ ةنسنيثالُث ن ماو اجا مت
 بدمح نب سنو لاقو سائلا ارعشأ قدز ر غلا ناك ةمريش نبا لاو قدزرةلاوةب و وريغةناس ادد تكآلا

 ربادنبالاقو اهد_>اىلع سلجيا كلذ لهأ عججأذ ىدزرفلاو زب رس ةمفرك 3 اظقادهةمتدهشاف

 قدزرغلار ءشالول لات سنو نءىلاغالا فجر فلاوأ أميرخأو ةصاخ .رعشأرب رح وةماعرعشأق دز رغلا

 ىفاد_>اوادنب نسحال ناكوانزوءاسس: نحاصقدزر غلا ناك ظ>اجلا لاو .برعل | غال ثم هذل
 ٌنوْغصو قهفالخو ّنمتدارا ىف هةضريرجو تحمي كا .دو ىسعهفص ىفالو نهم اوهأةلامساو :متافص

 01001 ا ا تا لالا ص يت ام تا تا ل ا ا ا ا

 ايا نسا
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 مر و أ ىلهاح وه لظو هرمصءو +ةليبشوهب سنرك ذواهلئاة.فيرسعتلاب كلذ عبتأو هدرا او«و

 راثك الاؤبانطالا فا غلاممالو راصتخالا اف جال طولا قدرطلا الذ لكى امعا م ىمالساوأ
 ْىرىصان اون دح رسمك ةرّشملادهاوشلاوىلامالا بتكو هرم _ةعملانيواو الا حورمةثالذل تعتتدقو

 ىثعالاو رجنبسوأو ةدسعنةمقلعو ةرثنعو ةفرطو ىاسذلا ةغانلاو ريهزو سقاا

 ليجو تبان هياخب هوفالاو كء_سمنةورسفو ةزإ_+خنثرسملاو 6 رحن كلامو

 حرشو باق نيرغلاو ىدنكلاعئقملاو ةسيليخالاىل-بلو قدزرغلاو ريرع و لسطخالاو
 نارداونو دريلللماكتلاو رك دبمسياليلذملاو هشحرمثو ىراسينالا نبال تاياضفملا
 اج زلاىلامأ باعثىلامأو ىديزيلارداوو ديزف ا رداونو ىفام .كلاورع ىأزداؤنو ىنارعالا

 ةيئاطتلاةساحلا جرمتو قلاقلا ىلامآو ىرزامالا |كامآو :رختصااو ئطدوللز ىريكحلا
 ىريربتللا هيلا مضامو بسلا تاقاعملاحرسشو ةيرمدملاة تال أو ىرا.يللو ىزيربتللو قورولا

 حرشو ى زي ريتال ةراتخت ادئاصقلاحرسشو تيمكلاتايلاعلاعبسلاحرمتو ناضل ةدج ىنالو
 دعاوشحرشو نوح ةمالاوكا 0-1 ىريخ لاو ءالاو ىفاريسلاة ومش ذهاوش

 ىردتلاو ىم او ىوارمضغلا لج ا دهاوش وسحر شو زب ريشلاواريسلا نبالقلطنما حالصا
 عيطاقملاالخ ةدم فلأن مرثك أ ىلع لمست ىف مو نومع نبال برعلاراعُشأ نم بلطلا ىبهتنمو

 حررقلاى فالى اغالاو حارطلا نين _سعلا رعاوشلا ءاسنلا بات 7 تبل نوعنرأ هقاموذاعو

 مالسْن د ءارعشلاتاقيطو ىدم الا مساقلا ىنالءارعشلا ءام-أىف فاتخلاو فاتؤمملاو فاهصالا
 فالدرَوْبشلابرعلا اأو ةفك نلزفادلا امو ىنادنانشالا ناقءىبالءا ارعشلا ىناعمو ىعمجلا

 ”ىدزالا ىلءملا نيدجمل ورملاو ىررزرنتلا تيطقلا ني ديعا تاو كلالناعم ىثملانبرمعم ه هدم مع

 اذهمتناو -رأو مهي راوونيثدحن اع راختو تاركذتلاو عماجملا نم كللذءانثأ بتر ةظامعاج را

 ةيبرعلادهاوشلاعيجقايفاك بالطتلا نءبالطللايتغم بابلااذهقاعماءنوك,نأ باكلا |
 ىلعةناعالاو همامتالويفوتلا فةعارضلاةثلا لاو ةردالا ىتكلتايبأ هيلا حاتحاملادفاو
 هماغناوهنعهماتتخا

 «ةبطلادهاوشو
 ((عباضالا فك اللبلكتراشأ دثنأ

 ذرب وارب رحاهم وحجب م: ةدمصق نم *« هلق رم سانلا ”ىأليقاذا « هردصق دز رذال نش رخعاذه

 ةديصقلاه515لوأو ىورا اذه ىلعهلودمس هقهيلع

 عزاعزلاحارلا" بهاذا |ادوحو * ةحام«لاجزلاريتخا ىذلاائمو

 ع-ماودنويعلاو مع ىراسأ » همطعلوسرلاى رظعأىذلا امو

 عفادب نم هلضةواهدوىلاوعلا * ىرتشد و نيٌدملا ىطعد ىذلا انضو

 عسا ارب وجاي اندعج اذا 0 موت ىف قانآكءاوأ 1 لاقناىلا

 عشاجوأ نسمع اهايأن“ اك ٠ نست سيلك ىبسخادعا وق اهنمو
 عراوتلاتايسا رلا لامجلاواما « ايءغل نا ظمأ . نعم“ [هنمو

 حلاوطلا مو_دكلاو اهارقاستل « ماع ءامهلا قاف آي انذخأ اهنمو
 عجا رهثلاىلا نا اتءاسحأب «© ا لا اهنمو
 رامعخاو هلو قدح ىلءنم عزنببوصنموههسلامأ ف ىرصشلا نبا لاق (لاجرلاريتخ : اىذلاانمو هلوق)
 ةديدشلا حايرلا عزيعزو عور عزو عازعز عمبعزاعزلاو كلذ ىلءهيوم سيده -ثتسادقو هموق ىموم
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 ماهفالا ميك موو ىرادتالو كلذب ىرح تناكف ةحاصفلابةي راعلابرعلا نسل [ق مذ ىذلاهتد_+لا

 ىناعملا ارسال مهناهذأ تشو «ىراصتلاو سوملاودوهلا نممه أوس نم ىلع اهباواضف ىتلاةعوقلا

 ايبرعاباتكهياعلزنأو اهبنمونملسرأ نأ, مهرفنمتو « ىراوتتالو مهملع نت نكت مذةةيقدلا
 ىلص « ارانم هلعفرو نيدلادود> هعابالعرمشو نيدملا| هفيس عمقفهارادقم ىتكلاهننا داال

 ىنغم ىلعهيشاحاتل ناف يدعب ول ارا صئًاوارحاهمهباخ أو «اراهصأوءانرقأهل7 عود سو 5

 دئاوزلاو ب ئار-غلاو دئارةلاودناوثلا نماهتعدوأ بيرسقل !فلاب ةام-م ما شه نال ىدمالا
 نم هسيفام حرم ثالذ هل نم ناكو بدصن همفالو ليس كاذىلا هل نر كس لىريغدح أهم ارولام
 ةعس ىلا اهجايتحال ه-يلاءبّتكن ماهركن يلا بف رومال ضرتعتلا عمرة هدو ىلع د_ه اوشلا

 عماجو ط_سيبادتكفتءرشفد_هاوشلا ىلءمالاكلا درفأنأ فرط مث رانا ةرثكو عالطالا
 اهماظن نس>رظانلا ج6:«فئاطلودناوغب اهعبدأو [هماقيةديصقلات بلك د نعهبقدروأ طم

 عدرا فكلذماقتردقفاثيحي لومة [كاربثناسنالاو لوط كلذ فصالات ىأرف
 اهعيطتسالىتلادئاوذلاناهذعم ىوالاة قد رطاا كلت نعىطسو ةسقب رطىلاتادعف تاذاه
 تاق هل-جالىذلا سدسلاو هلئاق ة بع“ هسعبتأ هيدهشتسملا تدملا الو أدر وأد كوطدروذالا

 باكا نمرخأ عضاومىفا ياد+ةةسما نوكسلامااهنسكأاتامبأ ةدمصتقلانمدروأ مث د لا
 نايببلاو هيب رعلا تكن موري ىفاباده شتسم انوكمأو أ ةدحاو ةديصق نم عبجلا نا ل-هيلاهدرواذ
 وأ مب فصو وأ ةردانوأ ل_كموأ ةمكح ىلءام ا شال ىنءلاد:_.تسم هرظتلاةيدهتسم ٍِ :وكاوأ

 ةدم_صقرك ذأ دفواهلاكا مترك ةتاسأو رمش ءىلءدزي ملام ىهوةعوطةمنمتسءلاناكناو كلذودن
 افوأ 28 الأ وعملا هد.صقكن سامع اك | 4 وكو اهتاسأ هللا لاك

 ىتلاىثعالاةديصةكاهتامبأ نمريثكدمثتسا فنصملانوكتاوأ «هضرع ملل نم سنديمل ءرملا اذا
 بررغلا نم هءاعتلعشاامحرسشب تايبالا نم هدروأ ام عت أ ممهادمرأ هليل كانمع ضل [4وأ

 هردانو هدباق نما مب قلعت اموهن رعشلا تكتلاوةما رعلات ادا. ثتسالا نم هّنعذ تام باسو لكشملاو

 0 0 ع جدد و ع 4 1
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 اكن اجري: ىنع ادهاوش رش

 0 نعل الا بحاص ةماهفلا ركلارم 10 ةمالنعااملاءلا فيلأت

 اه هع نيدلا لال مامالا ةروأملا ف. ئامةلاو ةروهشملا

 2 هللاهدمخت ىط 0 ٌنَ-زادع

 0 نانا سددارؤ 0 ىلعأ هنكسأو ناوضراوةجرلاب
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 ةفيفللا ةروسكملانإدهاوش

 ةقرفللاةحوتتلا نأدهاوش

 ةددشملاةروسكللانإدها 5

 لادهاوش 4 ا ًادهاوش

 فيفملاو خفاانامأدهاوش
 ديدشتلاو خفلاءامأ دهاوش

 5 اي

 ةددشملا رو سكملاامإ

 : وأدغاوش
 ةقيغللا ه-وتفااالادهاوش

 ةددشملاةحوتاملا الا دهاوش
 قادها

 نوكسلاو خلا ىأدها َُت

 ةدادتسملا ىأذقها ض
 ذادعا وش

 اذادهاو 4 نءادهاوش

 هدرغملاءاملادهاوش

 لعدهاوش

 دسد»اوش ١٠٠١ ليدهاوش

 هلردها وش

 ءاملا رح

 مدهاوش ءاملاق وح

 ملا فرح

 لاجو ريددهاو
 اشاحدهاوش ءاحلا رح
 ىد>دقشا رح

 تثتحدما 2

 هقرودك

 لعءدهاوش اهم
 لعدهاوش 6

 نغلا فرح دتءدداوش 73

 قدهاوش 0 ءافلا وع 8
 فاكلا قرح ١1 ناقلافرح 7
 ىدهاوش اانم

 ن'اكو اذكو نياكو مدهاوش

 لكدهاوش 6
 للك دهاوش 0

 مالالا فرح فركدهاوش ١4

 الدهاوذ ٠٠م

 ولو تالدهاوش 84
 الولدهاوش 4

 مدها 5 00-5

 الدهاوش مياتباس

 نادهاوش مامو

 لعأو تيلدعا ص

 ةئاااسلا نكذلو نكءادغاوش ماع

 امدهاوش م1!ف رح س.دهاوش م6

 نمدهأوش
 نمدعغاوش مو
 عمو امومدهاوش نورس

 ذموذنمو ىتمدهاوش "0:

 نوذلا قرح مهل

 نو:ةاادهاوش 84

 او دهاوش 517 واولا فرح عد

 فلالا نوح 8

 ءاماا قرح 4
 ىلاثلاتاكك_لا م٠

 ثلاثلاِب اّكلا "0

 عسارلا باككلا مما

 سماخللاب اككلا يا

 سداسلاناككلا ماها ىلعدهاوش نيعلافرحو نييملافرح
 ه
 نءدها هيفي

 ىبعدهاوشو ضوعدعاوش

 ماسلا باكل مك
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